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Módosítás 886
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) az adatfeldolgozásra annak biztosítása 
céljából van szükség, hogy egy hálózat 
vagy információs rendszer ellenálló 
legyen azokkal a véletlen eseményekkel, 
illetve jogellenes vagy rosszindulatú 
tevékenységekkel szemben, amelyek 
veszélyeztetik a tárolt vagy továbbított 
adatok hozzáférhetőségét, hitelességét, 
sértetlenségét vagy titkosságát és az e 
hálózatokon és rendszereken keresztül 
vagy által nyújtott kapcsolódó 
szolgáltatások biztonságát;

Or. en

Indokolás

Az adatbiztonságot az adatvédelem kulcsfontosságú elemének kell tekinteni. Ezért az 
adatfeldolgozás törvényesnek minősül abban az esetben, amikor ez az adatbiztonság 
érdekében szükséges.

Módosítás 887
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a feldolgozás álnevesített adatokra 
korlátozódik, és a szolgáltatás címzettje a 
19. cikk (3) bekezdése értelmében 
kifogásolási joggal rendelkezik;

Or. en
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Módosítás 888
Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) az adatfeldolgozás az információs ás 
kommunikációs rendszerek rendelkezésre 
állásának, megbízhatóságának, 
titkosságának és biztonságának biztosítása 
érdekében szükséges, különösen abban az 
esetben, ha erre az adatkezelő törvényes, 
szerződéses vagy belső politikák szerinti 
kötelezettségeinek teljesítése céljából van 
szükség;

Or. en

Módosítás 889
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) az adatfeldolgozást a szociális 
partnerek kollektív megállapodásokra 
vonatkozó nemzeti gyakorlatai teszik 
szükségessé;

Or. en

Módosítás 890
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier, Hubert Pirker, Lara Comi, Renate Sommer, Salvatore Iacolino

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)



AM\928600HU.doc 5/167 PE506.146v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) az adatok nyilvános, bárki számára 
hozzáférhető nyilvántartásokból, 
jegyzékekből vagy iratokból származnak;

Or. en

Indokolás

Átvétel az IMCO bizottság véleményéből.

Módosítás 891
Timothy Kirkhope
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) az adatvédelem a közbiztonság, illetve 
valamely személy jóléte, biztonsága vagy 
egészsége érdekében szükséges, 
összhangban az alapvető jogokkal és a 
szabadsághoz való joggal;  

Or. en

Módosítás 892
Monika Hohlmeier

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a hálózati és informatikai biztonság –
azaz egy hálózat vagy információs 
rendszer adott megbízhatósági szintű, a 
szóban forgó hálózatokon és rendszereken 
tárolt vagy továbbított adatok 
hozzáférhetőségét, hitelességét, 
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sértetlenségét és titkosságát, és az általuk 
nyújtott vagy rajtuk keresztül elérhető 
kapcsolódó szolgáltatások biztonságát 
veszélyeztető véletlen eseményekkel, illetve 
jogellenes vagy rosszindulatú 
tevékenységekkel szembeni ellenállási 
képessége – biztosításához szigorúan 
szükséges mértékű adatfeldolgozás;

Or. en

Indokolás

Az információbiztonsághoz a személyes adatok védelmében szükséges némely információ 
feldolgozása. A meghatározás szerint valamennyi adat személyes adatnak minősül, az 
információbiztonságot olyan jogos érdeknek kell minősíteni, amely indokolja az adatok egy 
részének feldolgozását és a rendelet egészében érvényesül. Az információbiztonság az 
adatkezelő egyik legfontosabb kötelezettsége (30. és 31. cikk), és a 39. preambulumbekezdés 
szerint szintén a jogos érdekek közé tartozik.

Módosítás 893
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) az adatfeldolgozás szükséges a 
foglalkoztatás összefüggésében, 
különösen a toborzás, a munkaszerzõdés 
teljesítése – beleértve a jogszabályban 
vagy kollektív szerzõdésben meghatározott 
kötelezettségek teljesítését – a munka 
irányítása, tervezése és szervezése, 
továbbá a munkahelyi egészségvédelem és 
biztonság tekintetében, valamint a 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó jogok és 
juttatások egyéni vagy kollektív 
gyakorlása és élvezete, a munkaviszony 
megszüntetése, valamint az alkalmazottak 
adatait feldolgozó rendszerekbe való 
belépés, e rendszerek frissítése, 
tökéletesítése és módosítása 
vonatkozásában, beleértve az olyan 
technikai biztonsági rendszereket is, 
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amelyek arra szolgálnak, hogy megvédjék 
az alkalmazottak adatait a harmadik felek 
általi jogosulatlan hozzáféréstől, így az 
átalakítástól, a vírusoktól és rosszindulatú 
számítógépes programoktól; 

Or. en

Módosítás 894
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – f b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fb) az alkalmazandó pénzügyi szabályzat, 
illetve a megállapított ágazati vagy 
szakmai szervezeti magatartási 
szabályzatok szerint az adatfeldolgozás 
csalás felderítése és megelőzése céljából 
szükséges;

Or. en

Indokolás

Átvétel az IMCO bizottság véleményéből.

Módosítás 895
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – f b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fb) az adatok nyilvános, bárki számára 
hozzáférhető nyilvántartásokból, 
jegyzékekből vagy iratokból származnak;

Or. en
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Módosítás 896
Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – f b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fb) az adatfeldolgozás olyan személyes 
adatokra vonatkozik, amelyek jogi 
követelések megállapításához, 
gyakorlásához vagy védelméhez 
szükségesek;

Or. en

Módosítás 897
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – f c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fc) az adatfeldolgozás a személyes adatok 
álnevesítése vagy anonimizálása 
érdekében szükséges; 

Or. en

Módosítás 898
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – f c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fc) az adatfeldolgozás álnevesített 
adatokra korlátozódik, amennyiben az 
érintett megfelelő védettséget élvez és a 
szolgáltatás címzettje a 19. cikk (3) 
bekezdése értelmében kifogásolási joggal 
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rendelkezik;

Or. en

Módosítás 899
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – f d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fd) az adatfeldolgozásra annak biztosítása 
céljából van szükség, hogy egy hálózat 
vagy információs rendszer ellenálló 
legyen azokkal a véletlen eseményekkel, 
illetve jogellenes vagy rosszindulatú 
tevékenységekkel szemben, amelyek 
veszélyeztetik a tárolt vagy továbbított 
adatok hozzáférhetőségét, hitelességét, 
sértetlenségét vagy titkosságát és az e 
hálózatokon és rendszereken keresztül 
vagy által nyújtott kapcsolódó 
szolgáltatások biztonságát;

Or. en

Módosítás 900
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – f d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fd) az adatfeldolgozás a személyes adatok 
anonimizálása vagy álnevesítése 
érdekében szükséges; 

Or. en
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Módosítás 901
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – f e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fe) az adatfeldolgozás vállalkozások 
csoportjainak törvényes belső céljaihoz 
szükséges, és abban az esetben, ha az 
érintettek érdekeit megfelelően figyelembe 
veszik a belső adatvédelmi rendelkezések 
vagy az azokkal egyenértékű, a 38c. 
cikkben említett magatartási kódexek;

Or. en

Módosítás 902
Sophia in 't Veld

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az Európai Adatvédelmi Testületet 
kell megbízni azzal a feladattal, hogy 
részletesebben meghatározza, milyen 
esetben indokolt az adatfeldolgozás az 
adatkezelő (1) bekezdésben említett jogos 
érdekeinek érvényesítése céljából, és 
milyen esetben írják felül az adatkezelő 
jogos érdekeit az érintett érdekei vagy 
alapvető jogai és szabadságai;

Or. en

Módosítás 903
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Ha a személyes adatok feldolgozására 
vonatkozó, az (1) bekezdésben említett 
egyik jogalap sem alkalmazandó, a 
személyes adatok feldolgozása akkor 
jogszerű, ha és amennyiben az az 
adatkezelő által elérni kívánt jogos érdek 
miatt szükséges, kivéve, ha az említett 
érdekeket megelőzik az érintett érdekei, 
vagy alapvető jogai és szabadságai, 
amelyek a személyes adatok védelmét 
igénylik. Ebben az esetben az adatkezelő a 
14. cikk (1) bekezdésének megfelelően 
kifejezetten és külön tájékoztatja az 
érintettet az adatfeldolgozásról. Az 
adatkezelő egyúttal közli azokat az okokat, 
amelyek miatt úgy véli, hogy érdekei 
megelőzik az érintett érdekeit, vagy 
alapvető jogait és szabadságait. Ez a 
bekezdés nem alkalmazandó a hatóságok 
által feladataik ellátása során végzett 
adatfeldolgozásra.

Or. en

Indokolás

Az előadó 100. módosításának helyébe lép, egyértelművé téve, hogy a jogos érdeken alapuló 
adatfeldolgozással kapcsolatos tájékoztatást az érintett számára adott általános 
tájékoztatással együtt kell biztosítani annak érdekében, hogy se az adatkezelőt, se az érintettet 
ne terhelje sok, külön érkező üzenet.

Módosítás 904
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g (1a) Az álnevesített adatok feldolgozása 
jogszerű.

Or. en
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Indokolás

A jogszerűséggel kapcsolatos előírások további részletezése az álnevesített adatok 
feldolgozásának előmozdítása érdekében.

Módosítás 905
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A személyes adatok konkrét célokból 
történő feldolgozása csak akkor alapulhat 
az adatkezelő jogos érdekein, ha a 
személyes adatok feldolgozása (1) 
bekezdésben említett jogi alapjainak 
egyike sem alkalmazandó. Ebben az 
esetben az adatkezelő kifejezetten és külön 
tájékoztatja az érintettet az 
adatfeldolgozásról. Az adatkezelő közli 
azokat az okokat, amelyek miatt úgy véli, 
hogy érdekei megelőzik az érintett 
érdekeit, vagy alapvető jogait és 
szabadságait. Ez a bekezdés nem 
alkalmazandó a hatóságok által feladataik 
ellátása során végzett adatfeldolgozásra.

Or. en

Módosítás 906
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az érintettnek az (1) bekezdés f) 
pontjában említett érdekeit megelőző 
elsődleges jogos érdekek általában az 
alábbiak:
a) az adatkezelő alapvető jogainak 
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védelme;
b) a harmadik felek alapvető jogainak 
védelme, amennyiben az adatkezelőnek 
jogi kötelezettsége jogaik védelmezése;
c) törvényes jogok megállapítása, 
gyakorlása vagy védelme;
d) a véleménynyilvánítás szabadságának 
gyakorlása a 80. cikk korlátain belül; 
e) történelmi, statisztikai vagy tudományos 
kutatás a 83. cikk keretei közt.

Or. en

Indokolás

Azon feldolgozási műveletek jegyzéke, amelyek a tagállamokban hatályos jogszabályok szerint 
megelőzik az érintettek érdekeit.

Módosítás 907
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az adatkezelőnek az (1) bekezdés f) 
pontjában említett jogos érdekei csak 
akkor előzhetik meg az érintett érdekeit 
vagy alapvető jogait és szabadságait, ha:
a) a személyes adatok feldolgozására a 
véleménynyilvánítás szabadságához való 
jog gyakorlásának, a média és a 
művészetek részeként, az uniós vagy 
nemzeti jogszabályok keretein belül kerül 
sor;
b) a személyes adatok feldolgozása az 
adatkezelő vagy olyan harmadik 
személyek jogi követeléseinek 
érvényesítéséhez szükséges, illetve azzal 
arányos, akik nevében az adatkezelő egy 
meghatározott, azonosított adatalannyal 
kapcsolatban eljár, illetve a személyes 
adatok feldolgozása az érintett által az 
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adatkezelőnek okozott kár megelőzéséhez 
vagy annak korlátozásához szükséges, 
feltéve, hogy a szóban forgó jogi 
követelések nem nyilvánvalóan 
ésszerűtlenek;
c) a személyes adatok feldolgozására 
vállalkozások közötti, szakmai 
kapcsolatok keretében kerül sor, és az 
adatokat az érintettől erre a célra 
gyűjtötték, és a feldolgozás arra a 
vállalatok közti kapcsolatra korlátozódik, 
amelynek keretében az adatokat eredetileg 
gyűjtötték;
d) a személyes adatok feldolgozása az 
uniós vagy nemzeti jogszabályok alapján 
közérdekből eljáróként elismert, 
nyilvántartásba vett nonprofit egyesületek, 
alapítványok és jótékonysági szervezetek 
számára, kizárólag adománygyűjtési célra 
szükséges.

Or. en

Módosítás 908
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Az adatkezelőnek az (1a) bekezdésben 
említett jogos érdekei főszabály szerint és 
többek közt akkor előzik meg az érintett 
érdekeit vagy alapvető jogait és 
szabadságait, ha:
a) a személyes adatok feldolgozására a 
véleménynyilvánítás szabadságához való 
jog gyakorlásának, a média és a 
művészetek részeként, az uniós vagy 
nemzeti jogszabályok keretein belül kerül 
sor;
b) a személyes adatok feldolgozása az 
adatkezelő vagy olyan harmadik 
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személyek jogi követeléseinek 
érvényesítéséhez szükséges, akik nevében 
az adatkezelő egy meghatározott érintettel 
kapcsolatban eljár, illetve a személyes 
adatok feldolgozása az érintett által az 
adatkezelőnek okozott kár megelőzéséhez 
vagy annak korlátozásához szükséges;
c) az érintett a személyes adatokat az 
adatkezelőnek az (1) bekezdés b) 
pontjában említett jogalapon nyújtotta, és 
a személyes adatokat a saját és hasonló 
termékekre és szolgáltatásokra irányuló 
közvetlen üzletszerzésre használják fel, és 
azokat nem továbbítják, valamint az 
adatkezelő kiléte egyértelműen ismert az 
érintett számára;
d) a személyes adatok feldolgozására 
vállalkozások közötti, szakmai 
kapcsolatok keretében kerül sor, és az 
adatokat az érintettől erre a célra 
gyűjtötték;
e) a személyes adatok feldolgozása az 
uniós vagy nemzeti jogszabályok alapján 
közérdekből eljáróként elismert, 
nyilvántartásba vett nonprofit egyesületek, 
alapítványok és jótékonysági szervezetek 
számára, kizárólag adománygyűjtési célra 
szükséges.

Or. en

Indokolás

Az előadó 101. módosításának helyére lép, a „többek közt” kitétel beillesztésével 
egyértelművé téve, hogy a jegyzék nem teljes.

Módosítás 909
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 b bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Aza datkezelő alábbi érdekei 
minősülnek jogosnak:
a) a személyes adatok feldolgozása az 
adatkezelő – vagy kivételes esetekben 
harmadik felek – által elszenvedett károk 
megelőzése vagy mérséklése érdekében 
szükséges; 
b) az érintett a személyes adatokat az 
adatkezelőnek az (1) bekezdés b) 
pontjában említett jogalapon nyújtotta, a 
személyes adatokat a saját, hasonló 
termékekre és szolgáltatásokra irányuló 
közvetlen üzletszerzésre használják fel, és 
azokat nem továbbítják, valamint az 
adatkezelő kiléte egyértelműen ismert az 
érintett számára.

Or. en

Módosítás 910
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Az érintetteknek az (1) bekezdés f) 
pontjában említett érdekeit megelőző 
elsődleges jogos érdekek általában nem az 
alábbiak:
a) a hitelképesség értékelése;
b) direkt marketing;
c) a csak további pénzügyi nyereség 
valamely szerződéses viszony keretében 
történő realizálását célzó adatfeldolgozás;
d) az érintett által ésszerűen nem 
elvárható vagy jelentős hátrányt okozó 
adatfeldolgozás;
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Or. en

Indokolás

Olyan adatfeldolgozási műveletek szemléltető jegyzéke, amelyek nem képeznek „elsődleges 
jogos érdeket”, de egyéb alapon engedélyezhetők (pl. beleegyezés vagy szerződések). 

Módosítás 911
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Az érintettnek az (1) bekezdés f) 
pontjában említett érdekei, illetve alapvető 
jogai és szabadságai – főszabály szerint –
megelőzik az adatkezelő jogos érdekét, ha:
a) a feldolgozás az érintettnek okozott kár 
jelentős veszélyét idézheti elő;
b) az adatoknak a 9. cikk (1) 
bekezdésében említett különös kategóriáit, 
tartózkodási helyre utaló adatokat, vagy 
biometrikus adatokat dolgoznak fel;
c) a személyes adatokat profilalkotással 
összefüggésben dolgozzák fel;
d) a személyes adatot jelentős számú 
személy számára teszik hozzáférhetővé, 
illetve az érintettre vonatkozó jelentős 
mennyiségű személyes adatot dolgoznak 
fel, egyeztetnek össze, vagy kombinálnak 
más adatokkal;
e) a személyes adatok feldolgozása 
kedvezőtlenül hathat az érintettre, 
különösen azért, mert az rágalmazást vagy 
megkülönböztetést eredményezhet; vagy
f) az érintett gyermek.

Or. en
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Módosítás 912
Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) Amennyiben az adatkezelő vagy 
képviselője a 6. cikk (1) bekezdése alapján 
szándékozik személyes adatokat 
feldolgozni, erről a szóban forgó 
feldolgozási műveletet megelőzően 
értesítenie kell a VI. fejezetben említett 
felügyelő hatóságot.

Or. en

Módosítás 913
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) Az érintettnek az (1a) bekezdésben 
említett érdekei, illetve alapvető jogai és 
szabadságai főszabály szerint és többek 
között megelőzik az adatkezelő jogos 
érdekét, ha:
a) a feldolgozás az érintettnek okozott kár 
jelentős veszélyét idézi elő;
b) az adatoknak a 9. cikk (1) 
bekezdésében említett különös kategóriáit, 
tartózkodási helyre utaló adatokat, vagy 
biometrikus adatokat dolgoznak fel;
c) az érintett – a feldolgozás kontextusa 
alapján – ésszerűen elvárhatja, hogy 
személyes adatait csak sajátos célra 
dolgozzák fel, vagy adatait bizalmasan 
kezeljék, kivéve ha a szóban forgó 
érintettet kifejezetten és külön 
tájékoztatták arról, hogy személyes adatait 
a szolgáltatás teljesítésétől eltérő más 
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célokra használják fel;
d) a személyes adatokat profilalkotással 
összefüggésben dolgozzák fel;
e) a személyes adatot jelentős számú 
személy számára teszik hozzáférhetővé, 
illetve az érintettre vonatkozó jelentős 
mennyiségű személyes adatot dolgoznak 
fel vagy kombinálnak más adatokkal;
f) a személyes adatok feldolgozása 
kedvezőtlenül hathat az érintettre, 
különösen azért, mert az rágalmazást vagy 
megkülönböztetést eredményezhet; vagy
g) az érintett gyermek.

Or. en

Indokolás

Az előadó 102. módosításának helyére lép, a „többek közt” kitétel beillesztésével 
egyértelművé téve, hogy a jegyzék nem teljes.

Módosítás 914
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) Az adatkezelő által elérni kívánt 
bármely jogos érdek érvényesítése során 
figyelembe kell venni az érintett érdekeit, 
alapvető jogait és szabadságait.  Ezeknek 
az alapvető jogoknak és érdekeknek meg 
kell előzniük az adatkezelő jogos érdekét, 
ha:
a) a feldolgozás az érintettnek okozott kár 
jelentős veszélyét idézi elő;
b) az adatfeldolgozás az érintettek bármely 
alapvető joga megsértésének jelentős 
kockázatát eredményezi, ahogyan az az 
Európai Unió Alapjogi Chartájában 
szerepel;
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c) az adatfeldolgozás a tartózkodási helyre 
utaló adatokra vagy biometrikus adatokra 
is kiterjed;
d) az adatfeldolgozás olyan személyes 
adatok feldolgozásával jár, amelyek az 
érintettre irányuló profilalkotás 
eredményei;
e) jelentős a kockázata a személyes adatok 
érvényes jogalap nélküli feldolgozásának, 
különösen, ha a személyes adatokat 
jelentős számú személy számára teszik 
hozzáférhetővé, vagy ha az érintettre 
vonatkozó jelentős mennyiségű személyes 
adatot dolgoznak fel vagy kombinálnak 
más adatokkal; vagy
f) az érintett gyermek.

Or. en

Módosítás 915
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1d) Az adatfeldolgozást a szociális 
partnerek kollektív megállapodásokra 
vonatkozó nemzeti gyakorlatai teszik 
szükségessé.

Or. en

Módosítás 916
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A személyes adatok történelmi, 
statisztikai vagy tudományos kutatási célú 
feldolgozása a 83. cikk szerinti feltételek 
és biztosítékok fennállása esetében 
jogszerű.

törölve

Or. en

Indokolás

Áthelyezve a 6. cikk (1) bekezdés c) pontjába. A cikk módosítására az 5a. (új) és 5b. (új) 
cikkekben meghatározott kereteknek és kockázati elveknek megfelelően került sor..

Módosítás 917
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A személyes adatok történelmi, 
statisztikai vagy tudományos kutatási célú 
feldolgozása a 83. cikk szerinti feltételek 
és biztosítékok fennállása esetében 
jogszerű.

törölve

Or. en

Indokolás

Áthelyezve a 6. cikk (1a)bekezdés e) pontjába (új).

Módosítás 918
Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A személyes adatok történelmi, 
statisztikai vagy tudományos kutatási célú 
feldolgozása a 83. cikk szerinti feltételek 
és biztosítékok fennállása esetében 
jogszerű.

törölve

Or. en

Módosítás 919
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A személyes adatok történelmi, 
statisztikai vagy tudományos kutatási célú 
feldolgozása a 83. cikk szerinti feltételek és 
biztosítékok fennállása esetében jogszerű.

(2) A személyes adatok történelmi, 
statisztikai vagy tudományos kutatási célú, 
további feldolgozása a 83. cikk szerinti 
feltételek és biztosítékok fennállása 
esetében jogszerű.

Or. en

Módosítás 920
Anna Hedh, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2). A személyes adatok történelmi, 
statisztikai vagy tudományos kutatási célú 
feldolgozása a 83. cikk szerinti feltételek és 
biztosítékok fennállása esetében jogszerű.

(2) A személyes adatok történelmi, 
statisztikai vagy tudományos célú 
feldolgozása a 83. cikk szerinti feltételek és 
biztosítékok fennállása esetében jogszerű.

Or. en
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Módosítás 921
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az adatkezelő jogszerű érdekének 
érvényesítéséhez jogszerű az álnév alatt 
megjelenő adatok feldolgozása, kivéve ha 
ezen érdekekkel szemben elsőbbséget 
élveznek az érintett olyan érdekei vagy 
alapvető jogai és szabadságai, amelyek 
személyes adatok védelmét teszik 
szükségessé, különösen ha az érintett 
gyermek. Ez nem alkalmazható a 
hatóságok által feladataik ellátása során 
végzett feldolgozásra.

Or. en

Indokolás

Átvétel az ITRE bizottság véleményéből.

Módosítás 922
Sabine Verheyen, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt, Monika Hohlmeier

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az adatkezelő jogszerű érdekének 
érvényesítéséhez jogszerű az álnév alatt 
megjelenő adatok feldolgozása, kivéve ha 
ezen érdekekkel szemben elsőbbséget 
élveznek az érintett olyan érdekei vagy 
alapvető jogai és szabadságai, amelyek 
személyes adatok védelmét teszik 
szükségessé, különösen ha az érintett 
gyermek. Ez nem alkalmazható a 
hatóságok által feladataik ellátása során 
végzett feldolgozásra.
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Or. en

Módosítás 923
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdés c) és e) pontja szerinti 
adatfeldolgozás alapjáról:

(3) Az (1) bekezdés e) pontja szerinti 
adatfeldolgozás jogi alapjáról:

Or. en

Indokolás

Technikai kiigazítás, melyre a c) pont horizontális módosítása miatt van szükség, 
összhangban az 5a. (új) cikkben említett elv tiszteletben tartásával.

Módosítás 924
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdés c) és e) pontja szerinti 
adatfeldolgozás alapjáról:

(3) Az (1) bekezdés c) és e) pontja és a 9. 
cikk (2) bekezdésének g) pontja szerinti 
adatfeldolgozás alapjáról:

Or. en

Módosítás 925
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az adatkezelőre irányadó tagállami 
jogszabályban kell rendelkezni.

b) az adatkezelőre irányadó tagállami 
jogszabályban – így kollektív 
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munkaszerződésekben – kell rendelkezni.

Or. de

Módosítás 926
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) Az (1) bekezdés f) pontjában említett 
esetben az adatkezelő egyértelműen és 
külön tájékoztatja az érintettet az ilyen 
feldolgozásról. az érintett kifejezett 
kérésére az adatkezelő meg is indokolja, 
hogy miért döntött úgy, hogy érvényesíteni 
kívánt jogos érdekei megelőzik az érintett 
alapvető jogainak és szabadságainak 
védelmére irányuló elsőbbségi érdeket;

Or. pl

Módosítás 927
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) olyan nemzetközi egyezmények, 
amelyeknek az Unió vagy egy tagállam 
szerződő fele.

Or. en

Indokolás

Átvétel az ITRE bizottság véleményéből. A közérdek nemzetközi egyezményben is kifejezhető, 
még külön nemzeti vagy uniós jogszabályok hiányában is. Ezen egyezményeknek továbbra is 
tiszteletben kell tartaniuk a személyes adatok védelméhez való jog lényegét, és a követett 
legitim célhoz mérten arányosnak kell lenniük.  Emellett ha a személyes adatokat e jogalap 
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szerint dolgozzák fel, akkor annak nyilvánvalóan meg kell felelnie a rendelet minden más 
szempontjának is.

Módosítás 928
Wim van de Camp

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) olyan nemzetközi egyezmények, 
amelyeknek az Európai Unió vagy egy 
tagállam szerződő fele.

Or. en

Indokolás

A közérdek nemzetközi egyezményben is kifejezhető, még külön nemzeti vagy uniós 
jogszabályok hiányában is.  Ezen egyezményeknek továbbra is tiszteletben kell tartaniuk a 
személyes adatok védelméhez való jog lényegét, és a követett legitim célhoz mérten 
arányosnak kell lenniük.  Emellett ha a személyes adatokat e jogalap szerint dolgozzák fel, 
akkor annak nyilvánvalóan meg kell felelnie a rendelet minden más szempontjának is.

Módosítás 929
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) foglalkoztatással összefüggő kollektív 
megálapodások.

Or. en

Módosítás 930
Sarah Ludford

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az adatkezelő szakmai területe 
szempontjából releváns nemzetközileg 
elismert szabályozások, szabályok, 
iránymutatás, normák és/vagy ágazati 
gyakorlati kódexek.

Or. en

Indokolás

A szabályozott ágazatok kötelesek a személyes adatokat feldolgozni, hogy megfeleljenek a 
kifejezetten a szóban forgó iparágra vonatkozó különböző jogszabályoknak, szabályzatoknak 
és iránymutatásnak.

Módosítás 931
Monika Hohlmeier, Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezek az előírások szabályozhatják a 
feldolgozás jogszerűségének részleteit, 
különösen az adatkezelők tekintetében, a 
feldolgozás célját és a célhoz kötöttséget, 
az adatok és az érintettek jellegét, a 
feldolgozásra vonatkozó intézkedéseket és 
eljárásokat, a címzetteket, valamint a 
tárolás időtartamát. 

Or. de

Indokolás

A személyes adatok feldolgozására vonatkozó szabályokra tér ki, amelyek konkrétan 
meghatározzák, hogy ki az adatkezelő, milyen célból, melyik érintett milyen adatait kezeli, 
milyen formában történik az adatfeldolgozás, kinek továbbítják az adatokat és azok milyen 
időtartamig tárolhatók. 

Módosítás 932
Wim van de Camp
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Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállami jogszabálynak közérdekű célt 
vagy mások jogainak és szabadságának 
védelmét kell szolgálnia, tiszteletben kell
tartania a személyes adatok védelméhez 
való jog lényegét, és arányosnak kell
lennie a kitűzött jogszerű céllal.

A nemzetközi egyezményeknek, az uniós 
jognak vagy a tagállami jogszabálynak 
közérdekű célt vagy mások jogainak és 
szabadságának védelmét kell szolgálniuk, 
tiszteletben kell tartaniuk a személyes 
adatok védelméhez való jog lényegét, és 
arányosnak kell lenniük a kitűzött jogszerű 
céllal.

Or. en

Indokolás

A közérdek nemzetközi egyezményben is kifejezhető, még külön nemzeti vagy uniós 
jogszabályok hiányában is.  Ezen egyezményeknek továbbra is tiszteletben kell tartaniuk a 
személyes adatok védelméhez való jog lényegét, és a követett legitim célhoz mérten 
arányosnak kell lenniük.  Emellett ha a személyes adatokat e jogalap szerint dolgozzák fel, 
akkor annak nyilvánvalóan meg kell felelnie a rendelet minden más szempontjának is.

Módosítás 933
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállami jogszabálynak közérdekű célt 
vagy mások jogainak és szabadságának 
védelmét kell szolgálnia, tiszteletben kell 
tartania a személyes adatok védelméhez 
való jog lényegét, és arányosnak kell 
lennie a kitűzött jogszerű céllal.

A tagállami jogszabálynak közérdekű célt 
vagy mások jogainak és szabadságának 
védelmét kell szolgálnia. A tagállami 
jogszabálynak továbbá tiszteletben kell 
tartania a személyes adatok védelméhez 
való jog lényegét, e rendeletet és azokat a
nemzetközi szerződéseket, amelyek 
betartásáról a tagállam határozott. Végül 
a tagállam köteles felmérni, és határozatot 
hozni arról, hogy nemzeti jogszabályai 
arányosak, vagy arányosak legyenek a
kitűzött jogszerű céllal, vagy hogy a 
kitűzött jogszerű cél a magánéletet 
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kevésbé sértő megoldásokkal is 
megvalósítható-e.

Or. en

Módosítás 934
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállami jogszabálynak közérdekű célt 
vagy mások jogainak és szabadságának 
védelmét kell szolgálnia, tiszteletben kell 
tartania a személyes adatok védelméhez 
való jog lényegét, és arányosnak kell lennie 
a kitűzött jogszerű céllal.

Az uniós jognak és a tagállami 
jogszabálynak közérdekű célt vagy mások 
jogainak és szabadságának védelmét kell 
szolgálnia, tiszteletben kell tartania a 
személyes adatok védelméhez való jog 
lényegét, és arányosnak kell lennie a 
kitűzött jogszerű céllal.

Or. es

Indokolás

A (3) bekezdés utolsó albekezdése számos olyan előírást tartalmaz, amelynek a tagállamoknak 
a törvény szerint meg kell felelniük az adatfeldolgozás jogalapjainak az (1) bekezdés c) és e) 
pontjai szerinti létrehozásával. Úgy véljük, hogy ezeket a meglehetősen egyértelmű 
előírásokat nem csak a tagállamoknak, hanem az Uniónak is be kell tartania. 

Módosítás 935
Monika Hohlmeier

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállami jogszabálynak közérdekű célt 
vagy mások jogainak és szabadságának 
védelmét kell szolgálnia, tiszteletben kell 
tartania a személyes adatok védelméhez 
való jog lényegét, és arányosnak kell lennie 
a kitűzött jogszerű céllal.

Az uniós és a tagállami jognak közérdekű 
célt vagy mások jogainak és szabadságának 
védelmét kell szolgálnia, tiszteletben kell 
tartania az alapvető jogok és szabadságok 
lényegét, különösen a személyes adatok 
védelméhez való jogot, és arányosnak kell 
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lennie a kitűzött jogszerű céllal.

Or. de

Indokolás

Az uniós jognak szintén meg kell felelnie ezeknek az előírásoknak. Az uniós jogszabályoknak 
az 1. cikk (2) bekezdése értelmében tiszteletben kell tartaniuk az alapvető jogok és 
szabadságok lényegét, különösen a személyes adatok védelméhez való jogot.

Módosítás 936
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállami jogszabálynak közérdekű célt 
vagy mások jogainak és szabadságának 
védelmét kell szolgálnia, tiszteletben kell
tartania a személyes adatok védelméhez 
való jog lényegét, és arányosnak kell
lennie a kitűzött jogszerű céllal.

Ezek az előírások tovább részletezhetik a
feldolgozás jogszerűségét, különösen az 
adatkezelő, a feldolgozás célja és e cél 
korlátai, az adatok és az érintettek jellege, 
a feldolgozási műveletek és eljárások, a 
személyes adatok címzettjei, valamint a 
tárolás időtartama vonatkozásában. Az 
uniós és a tagállami jog rendelkezéseinek
mások jogainak és szabadságának 
védelmét kell szolgálniuk, tiszteletben kell
tartaniuk az alapvető jogok és 
szabadságok lényegét, különösen a 
személyes adatok védelméhez való jogot, 
és meg kell felelniük a feldolgozás kitűzött 
jogszerű céljának.

Or. en

Módosítás 937
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállami jogszabálynak közérdekű célt 
vagy mások jogainak és szabadságának 
védelmét kell szolgálnia, tiszteletben kell 
tartania a személyes adatok védelméhez 
való jog lényegét, és arányosnak kell
lennie a kitűzött jogszerű céllal.

E jogszabályoknak megfelelő 
intézkedésekről kell rendelkezniük az 
érintettek jogos érdekeinek védelme 
érdekében, közérdekű célt vagy mások 
jogainak és szabadságának védelmét kell
szolgálniuk, arányosnak kell lenniük a 
kitűzött jogszerű céllal, és szükségesnek 
kell lenniük egy demokratikus 
társadalomban.

Or. en

Indokolás

E minimális normáknak az Európai Unió jogszabályainak is meg kell felelniük.  Az arra 
vonatkozó, kiegészítő hivatkozás, hogy mi szükséges egy demokratikus társadalomban, egy jól 
bevált minimális normát vezet be.  A nem érzékeny adatokkal, valamint az érzékeny 
időpontokkal kapcsolatban megfelelő intézkedéseket kell alkalmazni, azért ez a kiegészítés 
máshová kerül a 9. cikk (2) bekezdésének g) pontjából.

Módosítás 938
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Az (1) bekezdés f) pontján alapuló 
adatfeldolgozás esetében az adatkezelő 
kifejezetten tájékoztatja erről az érintettet, 
valamint ismerteti vele az érintettnek azt a 
jogát is, hogy a 19. cikk (2) bekezdésének 
értelmében a szóban forgó 
adatfeldolgozás ellen kifogást emelhet.

Or. en

Indokolás

Meg kell erősíteni az átláthatóságra és a tájékoztatásra vonatkozó előírásokat.
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Módosítás 939
Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben a további feldolgozás 
célja nem egyeztethető össze a személyes 
adatok gyűjtésének céljával, a feldolgozás 
jogalapjának mindenképpen az (1) 
bekezdés a)-e) pontja valamelyikének kell 
lennie. Ez különösen az általános 
szerződési feltételek módosítására 
alkalmazandó.

törölve

Or. en

Módosítás 940
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben a további feldolgozás
célja nem egyeztethető össze a személyes 
adatok gyűjtésének céljával, a feldolgozás 
jogalapjának mindenképpen az (1) 
bekezdés a)-e) pontja valamelyikének kell 
lennie. Ez különösen az általános 
szerződési feltételek módosítására 
alkalmazandó.

törölve

Or. en

Indokolás

A (4) bekezdést törölni kell, mivel a cél megváltozásához az (1) bekezdésben szereplő egyik 
jogalapnak úgyis vonatkoznia kell. A 95/46/EK irányelv nem teszi lehetővé a cél 
megváltozását, a védelmi szintet itt tehát meg kell tartani.
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Módosítás 941
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben a további feldolgozás 
célja nem egyeztethető össze a személyes 
adatok gyűjtésének céljával, a feldolgozás 
jogalapjának mindenképpen az (1) 
bekezdés a)-e) pontja valamelyikének kell 
lennie. Ez különösen az általános 
szerződési feltételek módosítására 
alkalmazandó.

törölve

Or. en

Indokolás

A javasolt bekezdés ésszerűen úgy értelmezhető, hogy aláássa a célalapú feldolgozás elvét.   A 
95/46/EK irányelv nem teszi lehetővé a cél ilyen megváltozását.

Módosítás 942
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben a további feldolgozás 
célja nem egyeztethető össze a személyes 
adatok gyűjtésének céljával, a feldolgozás 
jogalapjának mindenképpen az (1) 
bekezdés a)-e) pontja valamelyikének kell 
lennie. Ez különösen az általános 
szerződési feltételek módosítására 
alkalmazandó.

törölve

Or. en
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Módosítás 943
Wim van de Camp

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben a további feldolgozás 
célja nem egyeztethető össze a személyes 
adatok gyűjtésének céljával, a feldolgozás 
jogalapjának mindenképpen az (1) 
bekezdés a)-e) pontja valamelyikének kell 
lennie. Ez különösen az általános 
szerződési feltételek módosítására 
alkalmazandó.

(4) Nem kerülhet sor a személyes adatok
további feldolgozására, ha a feldolgozás 
célja nem egyeztethető össze a személyes 
adatok gyűjtésének céljával.

Az adatkezelőnek fel kell mérnie a célok 
összeegyeztethetőségét az alábbiak 
figyelembevételével:
a) a feldolgozás szándékolt és eredeti 
céljai közti kapcsolat; 
b) az érintett adatok jellege;
c) a tervezett adatfeldolgozás 
következményei az érintettekre vagy 
harmadik felekre nézve;
d) az eredeti adatgyűjtéshez használt 
módszerek és eszközök; 
e) az adatkezelő által rendelkezésre 
bocsátott bármely megfelelő biztosíték.

Or. en

Indokolás

A további feldolgozás kompatibilitásának fogalmát finomítani kell annak érdekében, hogy az 
adatkezelők legalább minimális mértékű támogatást és iránymutatást kapjanak az 
adatfeldolgozás eredeti és tervezett céljainak összeegyeztethetőségének értékeléséhez.

Módosítás 944
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben a további feldolgozás 
célja nem egyeztethető össze a személyes 
adatok gyűjtésének céljával, a feldolgozás 
jogalapjának mindenképpen az (1) 
bekezdés a)-e) pontja valamelyikének kell 
lennie. Ez különösen az általános 
szerződési feltételek módosítására 
alkalmazandó.

(4). Amennyiben a további feldolgozás 
célja nem egyeztethető össze a személyes 
adatok gyűjtésének céljával, a feldolgozás 
jogalapjának mindenképpen az (1) 
bekezdés a)–fa) pontja valamelyikének kell 
lennie. Ez különösen az általános 
szerződési feltételek módosítására 
alkalmazandó.

Or. en

Indokolás

Technikai kiigazítás, melyet az fa) pont (új) hozzáadása tesz szükségessé.

Módosítás 945
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier, Lara Comi, Renate Sommer

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben a további feldolgozás 
célja nem egyeztethető össze a személyes 
adatok gyűjtésének céljával, a feldolgozás 
jogalapjának mindenképpen az (1)
bekezdés a)-e) pontja valamelyikének kell 
lennie. Ez különösen az általános 
szerződési feltételek módosítására 
alkalmazandó.

(4) Amennyiben a további feldolgozás 
célja nem egyeztethető össze a személyes 
adatok gyűjtésének céljával, a feldolgozás 
jogalapjának mindenképpen az (1)
bekezdésben említettek valamelyikének 
kell lennie. Ez különösen az általános 
szerződési feltételek módosítására 
alkalmazandó.

Or. en

Indokolás

Átvétel az ITRE és az IMCO bizottság véleményéből.

Módosítás 946
Carmen Romero López
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Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben a további feldolgozás 
célja nem egyeztethető össze a személyes 
adatok gyűjtésének céljával, a feldolgozás 
jogalapjának mindenképpen az (1) 
bekezdés a)-e) pontja valamelyikének kell 
lennie. Ez különösen az általános 
szerződési feltételek módosítására 
alkalmazandó.

(4) Amennyiben a további feldolgozás 
célja eltér a személyes adatok gyűjtésének
céljától, a feldolgozás jogalapjának 
mindenképpen az (1) bekezdés a)-e) pontja 
valamelyikének kell lennie. Ez különösen 
az általános szerződési feltételek 
módosítására alkalmazandó.

Or. es

Módosítás 947
Ewald Stadler

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben a további feldolgozás 
célja nem egyeztethető össze a személyes 
adatok gyűjtésének céljával, a feldolgozás 
jogalapjának mindenképpen az (1) 
bekezdés a)-e) pontja valamelyikének kell 
lennie. Ez különösen az általános 
szerződési feltételek módosítására 
alkalmazandó.

(4) Amennyiben a további feldolgozás 
célja nem egyeztethető össze a személyes 
adatok gyűjtésének céljával, a feldolgozás 
jogalapjának mindenképpen az (1) 
bekezdés a)–f) pontja valamelyikének kell 
lennie. Ez különösen az általános 
szerződési feltételek módosítására 
alkalmazandó.

Or. de

Módosítás 948
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben a további feldolgozás (4) Amennyiben a további feldolgozás 
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célja nem egyeztethető össze a személyes 
adatok gyűjtésének céljával, a feldolgozás 
jogalapjának mindenképpen az (1) 
bekezdés a)-e) pontja valamelyikének kell 
lennie. Ez különösen az általános 
szerződési feltételek módosítására 
alkalmazandó.

célja nem egyeztethető össze a személyes 
adatok gyűjtésének céljával, a feldolgozás 
jogalapjának mindenképpen az (1) 
bekezdés a)–f) pontja valamelyikének kell 
lennie. Ez különösen az általános 
szerződési feltételek módosítására 
alkalmazandó.

Or. en

Módosítás 949
Jan Mulder

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben a további feldolgozás 
célja nem egyeztethető össze a személyes 
adatok gyűjtésének céljával, a feldolgozás 
jogalapjának mindenképpen az (1) 
bekezdés a)-e) pontja valamelyikének kell 
lennie. Ez különösen az általános 
szerződési feltételek módosítására 
alkalmazandó.

(4) Nem kerülhet sor a személyes adatok
további feldolgozására, ha a feldolgozás 
célja nem egyeztethető össze a személyes 
adatok gyűjtésének céljával. Az 
adatkezelőnek fel kell mérnie a célok 
összeegyeztethetőségét az alábbiak 
figyelembevételével:

a) a feldolgozás szándékolt és eredeti 
céljai közti kapcsolat; 
b) az érintett adatok jellege;
c) a tervezett adatfeldolgozás 
következményei az érintettekre vagy 
harmadik felekre nézve;
d) az eredeti adatgyűjtéshez használt 
módszerek és eszközök; 
e) az adatkezelő által rendelkezésre 
bocsátott bármely megfelelő biztosíték.

Or. en

Módosítás 950
Jan Mulder
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Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A személyes adatok további 
történelmi, statisztikai és tudományos célú 
feldolgozása nem tekintendő 
összeegyeztethetetlennek, ha az adatkezelő 
minden szükséges óvintézkedést megtett 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
személyes adatok további feldolgozása 
csak a szóban forgó, konkrét célokból 
legyen lehetséges.

Or. en

Módosítás 951
Wim van de Camp

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A személyes adatok további 
történelmi, statisztikai és tudományos célú
feldolgozása nem tekintendő 
összeegyeztethetetlennek, ha az adatkezelő 
minden szükséges óvintézkedést megtett 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
személyes adatok további feldolgozása 
csak a szóban forgó, konkrét célokból 
legyen lehetséges.

Or. en

Módosítás 952
Wim van de Camp

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 b bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) Tilos a személyes adatok továbi 
feldolgozása, ha a feldolgozás nem 
egyeztethető össze minden jogi, szakmai 
vagy egyéb titoktartási kötelezettséggel.

Or. en

Indokolás

A további feldolgozás kompatibilitásának fogalmát finomítani kell annak érdekében, hogy az 
adatkezelők legalább minimális mértékű támogatást és iránymutatást kapjanak az 
adatfeldolgozás eredeti és tervezett céljainak összeegyeztethetőségének értékeléséhez.

Módosítás 953
Jan Mulder

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) Tilos a személyes adatok továbi 
feldolgozása, ha a feldolgozás nem 
egyeztethető össze minden jogi, szakmai 
vagy egyéb titoktartási kötelezettséggel.

Or. en

Módosítás 954
Wim van de Camp

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az (1) bekezdés f) pontja szerinti 
különös ágazatokra és adatfeldolgozási 
helyzetekre - beleértve a gyermekekre 
vonatkozó személyes adatok feldolgozását 

törölve
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- vonatkozó feltételek további 
meghatározása érdekében a 86. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el.

Or. en

Indokolás

A további feldolgozás kompatibilitásának fogalmát finomítani kell annak érdekében, hogy az 
adatkezelők legalább minimális mértékű támogatást és iránymutatást kapjanak az 
adatfeldolgozás eredeti és tervezett céljainak összeegyeztethetőségének értékeléséhez.

Módosítás 955
Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az (1) bekezdés f) pontja szerinti 
különös ágazatokra és adatfeldolgozási 
helyzetekre - beleértve a gyermekekre 
vonatkozó személyes adatok feldolgozását 
- vonatkozó feltételek további 
meghatározása érdekében a 86. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el.

törölve

Or. en

Módosítás 956
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az (1) bekezdés f) pontja szerinti 
különös ágazatokra és adatfeldolgozási

törölve
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helyzetekre - beleértve a gyermekekre 
vonatkozó személyes adatok feldolgozását 
- vonatkozó feltételek további 
meghatározása érdekében a 86. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el.

Or. en

Indokolás

A feldolgozás jogszerűségére vonatkozó rendelkezések az adatvédelmi szabályok lényegi 
részét alkotják.  Mivel a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó rendelkezéseknek 
a rendelet nem lényeges elemeire kell korlátozódniuk, az (5) bekezdést törölni kell.

Módosítás 957
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az (1) bekezdés f) pontja szerinti 
különös ágazatokra és adatfeldolgozási 
helyzetekre - beleértve a gyermekekre 
vonatkozó személyes adatok feldolgozását 
- vonatkozó feltételek további 
meghatározása érdekében a 86. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el.

törölve

Or. es

Indokolás

Az (5) bekezdés túloz, mivel a rendelet alapvető aspektusait érinti.  Ezekkel az elemekkel 
magának a rendeletnek kell foglalkoznia.

Módosítás 958
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch
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Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az (1) bekezdés f) pontja szerinti 
különös ágazatokra és adatfeldolgozási 
helyzetekre - beleértve a gyermekekre 
vonatkozó személyes adatok feldolgozását 
- vonatkozó feltételek további 
meghatározása érdekében a 86. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el.

törölve

Or. en

Indokolás

A 6. cikk pontos, és nincs szükség felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén történő további 
pontosításra. 

Módosítás 959
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az (1) bekezdés f) pontja szerinti 
különös ágazatokra és adatfeldolgozási 
helyzetekre - beleértve a gyermekekre 
vonatkozó személyes adatok feldolgozását 
- vonatkozó feltételek további 
meghatározása érdekében a 86. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el.

törölve

Or. en

Módosítás 960
Timothy Kirkhope
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az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az (1) bekezdés f) pontja szerinti 
különös ágazatokra és adatfeldolgozási 
helyzetekre - beleértve a gyermekekre 
vonatkozó személyes adatok feldolgozását 
- vonatkozó feltételek további 
meghatározása érdekében a 86. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el.

törölve

Or. en

Módosítás 961
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az (1) bekezdés f) pontja szerinti 
különös ágazatokra és adatfeldolgozási 
helyzetekre - beleértve a gyermekekre 
vonatkozó személyes adatok feldolgozását 
- vonatkozó feltételek további 
meghatározása érdekében a 86. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el.

törölve

Or. en

Indokolás

A módosítások egyértelműbb iránymutatással szolgálnak és jogbiztonságot nyújtanak az 
adatkezelő jogos érdekén alapuló adatfeldolgozás tekintetében. A (4) bekezdést törölni kell, 
mivel a cél megváltozásához az (1) bekezdésben szereplő egyik jogalapnak úgyis vonatkoznia 
kell. A 95/46/EK irányelv nem teszi lehetővé a cél megváltozását, a védelmi szintet itt tehát 
meg kell tartani.
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Módosítás 962
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az (1) bekezdés f) pontja szerinti 
különös ágazatokra és adatfeldolgozási 
helyzetekre - beleértve a gyermekekre 
vonatkozó személyes adatok feldolgozását 
- vonatkozó feltételek további 
meghatározása érdekében a 86. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el.

törölve

Or. en

Indokolás

Elavult a 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, valamint a 6. cikk (1a) és (1b) bekezdése miatt.

Módosítás 963
Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az (1) bekezdés f) pontja szerinti 
különös ágazatokra és adatfeldolgozási 
helyzetekre - beleértve a gyermekekre 
vonatkozó személyes adatok feldolgozását 
- vonatkozó feltételek további 
meghatározása érdekében a 86. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el.

törölve

Or. en
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Módosítás 964
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier, Lara Comi, Renate Sommer

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az (1) bekezdés f) pontja szerinti 
különös ágazatokra és adatfeldolgozási 
helyzetekre - beleértve a gyermekekre 
vonatkozó személyes adatok feldolgozását 
- vonatkozó feltételek további 
meghatározása érdekében a 86. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el.

törölve

Or. en

Módosítás 965
Jan Mulder

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az (1) bekezdés f) pontja szerinti 
különös ágazatokra és adatfeldolgozási 
helyzetekre - beleértve a gyermekekre 
vonatkozó személyes adatok feldolgozását 
- vonatkozó feltételek további 
meghatározása érdekében a 86. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el.

törölve

Or. en
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Módosítás 966
Sabine Verheyen, Axel Voss, Monika Hohlmeier

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az (1) bekezdés f) pontja szerinti 
különös ágazatokra és adatfeldolgozási 
helyzetekre - beleértve a gyermekekre 
vonatkozó személyes adatok feldolgozását 
- vonatkozó feltételek további 
meghatározása érdekében a 86. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el.

törölve

Or. en

Módosítás 967
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az adatkezelőre hárul annak 
bizonyítása, hogy az érintett hozzájárult
személyes adatainak konkrét célokból 
történő feldolgozásához.

(1) Az adatkezelőre hárul annak 
bizonyítása, hogy az érintett előzetesen 
vagy időben megfelelő tájékoztatást kapott 
ahhoz, hogy hozzájáruljon személyes 
adatainak konkrét célokból történő 
feldolgozásához.

Or. es

Módosítás 968
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az adatkezelőre hárul annak 
bizonyítása, hogy az érintett hozzájárult 
személyes adatainak konkrét célokból 
történő feldolgozásához.

(1) Amennyiben az adatok feldolgozása a 
6. cikk (1) bekezdése a) pontjának 
megfelelően történik, az adatkezelőre hárul 
annak bizonyítása, hogy az érintett 
hozzájárult személyes adatainak
feldolgozásához

Or. en

Indokolás

További pontosítás, melynek célja e cikknek a 6. cikkhez történő hozzáigazítása.

Módosítás 969
Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben az érintett hozzájárulását 
valamely más ügyre is vonatkozó írásos 
nyilatkozattal összefüggésben kell 
megadni, a hozzájárulás kérésének 
megjelenésében megkülönböztethetőnek 
kell lennie ettől a más ügytől.

törölve

Or. en

Módosítás 970
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben az érintett hozzájárulását 
valamely más ügyre is vonatkozó írásos 
nyilatkozattal összefüggésben kell 

(2) Amennyiben az érintett hozzájárulását 
valamely más ügyre is vonatkozó írásos
vagy elektronikus nyilatkozattal 
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megadni, a hozzájárulás kérésének 
megjelenésében megkülönböztethetőnek 
kell lennie ettől a más ügytől.

összefüggésben kell megadni, a 
hozzájárulás kérésének megjelenésében 
megkülönböztethetőnek kell lennie ettől a 
más ügytől.

Or. en

Módosítás 971
Timothy Kirkhope
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben az érintett hozzájárulását
valamely más ügyre is vonatkozó írásos 
nyilatkozattal összefüggésben kell 
megadni, a hozzájárulás kérésének 
megjelenésében megkülönböztethetőnek 
kell lennie ettől a más ügytől.

(2) Amennyiben az érintett hozzájárulását
egy teljes mértékben új, külön vagy az 
eddigiektől független ügyre vonatkozó 
írásos nyilatkozattal összefüggésben kell 
megadni, a hozzájárulás kérésének 
megjelenésében megkülönböztethetőnek 
kell lennie ettől a más ügytől.

Or. en

Módosítás 972
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben az érintett hozzájárulását
valamely más ügyre is vonatkozó írásos
nyilatkozattal összefüggésben kell 
megadni, a hozzájárulás kérésének 
megjelenésében megkülönböztethetőnek 
kell lennie ettől a más ügytől.

(2) Amennyiben az érintett hozzájárulását
az adatkezelő általi írásos nyilatkozathoz 
adott hozzájárulás révén adja meg: 

a) az ilyen nyilatkozatban olyan egyszerű, 
tömör és átlátható nyelvezetet kell 
használni, amennyire ez ésszerűen 
lehetséges, továbbá a szövegnek jól 
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felépítettnek kell lennie; 
b) a nyilatkozat nem tartalmazhat olyan 
záradékokat, amelyekre ésszerűen nem 
lehet számítani, vagy amelyek jelentős 
hátránnyal járnak;  továbbá
c) az ilyen nyilatkozatot az érintett javára 
kell értelmezni, amennyiben homályos 
vagy ellentmondásos.
Az e rendelet rendelkezéseit részben sértő 
záradékok semmisnek tekintendők.

Or. en

Indokolás

Jelenleg nincsen arra vonatkozó iránymutatás, hogy milyen módon kellene kialakítani az ilyen 
politikákat annak érdekében, hogy a „tájékoztatáson alapuló” beleegyezés megfelelő alapjául 
szolgáljanak.  Az érintettek gyakran kivételesen homályos, hosszadalmas vagy bonyolult 
politikákkal találják magukat szembe, ami elrettenti őket azok elolvasásától és megértésétől. A 
módosítás e kérdés kezelése érdekében bevezeti a fogyasztói szerződésekben levő 
tisztességtelen szerződési feltételekre vonatkozó jól megalapozott elveket. Ez a rendelet 
értelmezésekor lehetővé teszi egy régóta fennálló ítélkezési gyakorlatra való hivatkozást is.

Módosítás 973
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben az érintett hozzájárulását 
valamely más ügyre is vonatkozó írásos 
nyilatkozattal összefüggésben kell 
megadni, a hozzájárulás kérésének 
megjelenésében megkülönböztethetőnek 
kell lennie ettől a más ügytől.

2. Amennyiben az érintett hozzájárulását 
valamely más ügyre is vonatkozó írásos 
nyilatkozattal összefüggésben kell 
megadni, a hozzájárulás kérésének 
megjelenésében megkülönböztethetőnek 
kell lennie ettől a más ügytől. Különösen 
az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatásokkal összefüggésben az 
érintett hozzájárulása elektronikus úton is 
beszerezhető.

Or. pl
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Módosítás 974
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Amennyiben feldolgozás céljából 
adatok gyűjtésére kerül sor, miután az 
érintett hozzájárulását a (2a) bekezdésnek 
megfelelően kizárólag automatikus 
eszközök segítségével adta meg, és az 
álneveket később jogellenes módon olyan, 
egyéb személyi azonosítókkal kapcsolják 
össze, amelyek lehetővé teszik valamely 
érintett a 4. cikk (1) bekezdése szerinti 
közvetlen azonosítását, akkor ez a 
személyes adatok megsértésének minősül, 
amely feltehetően hátrányosan érinti az 
érintett magánéletének védelmét. A 
személyes adatok megsértéséről szóló 
értesítéseket a 31. és 32. cikk szerinti 
eljárásokkal összhangban kell kiküldeni. 

Or. en

Indokolás

Lehetséges az álnevek azonosítására, amikor az érintett egyéb személyes adatok megadásával 
lép kapcsolatba valamely szolgálattal, vagy pl. beágyazott képet (web bug) tartalmazó e-mailt 
nyit meg, ahol az e-mail cím már begyűjtött álnevesített adatokkal kapcsolódik össze.     Ha a 
hozzájárulást kizárólag automatizált eszközök révén szerezték meg a 7. cikk (2) bekezdés a) 
pontjában foglalt, az álnevesített adatokkal kapcsolatos könnyítés keretében, akkor ez a 
gyakorlat törvénytelen és a személyes adatok megsértésének kell, hogy minősüljön.

Módosítás 975
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A hozzájárulást két év elteltével meg 
kell erősíteni, ennek elmaradása esetén 



AM\928600HU.doc 51/167 PE506.146v01-00

HU

elveszíti hatályát.

Or. en

Módosítás 976
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az érintett bármikor visszavonhatja 
hozzájárulását. A hozzájárulás 
visszavonása nem érinti a visszavonás 
előtti hozzájáruláson alapuló feldolgozás 
jogszerűségét.

(3) Az érintett – meglévő szerződéses 
kötelezettségeinek sérelme nélkül –
bármikor visszavonhatja hozzájárulását. A 
hozzájárulás visszavonása nem érinti a 
visszavonás előtti hozzájáruláson alapuló 
feldolgozás jogszerűségét. Jogszerű, hogy 
a hozzájárulás visszavonása az 
adatkezelőhöz fűződő viszony 
megszüntetését eredményezheti.

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti az érintett szerződéses 
kötelezettségeit. Ezenfelül ez a szerződés megszüntetését eredményezheti abban az esetben, ha 
annak fenntartását a hozzájárulás hiányában lehetetlennek tekintenék.

Módosítás 977
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az érintett bármikor visszavonhatja 
hozzájárulását. A hozzájárulás 
visszavonása nem érinti a visszavonás 
előtti hozzájáruláson alapuló feldolgozás 
jogszerűségét.

(3) Az érintett – meglévő szerződéses 
kötelezettségeinek sérelme nélkül –
bármikor visszavonhatja hozzájárulását. A 
hozzájárulás visszavonása nem érinti a 
visszavonás előtti hozzájáruláson alapuló 
feldolgozás jogszerűségét. Jogszerű, hogy 
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a hozzájárulás visszavonása az 
adatkezelőhöz fűződő viszony 
megszüntetését eredményezheti.

Or. en

Módosítás 978
Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az érintett bármikor visszavonhatja 
hozzájárulását. A hozzájárulás 
visszavonása nem érinti a visszavonás
előtti hozzájáruláson alapuló feldolgozás 
jogszerűségét.

(3) Az érintett bármikor visszavonhatja 
hozzájárulását. A hozzájárulás 
visszavonása nem érinti a visszavonás
előtti hozzájáruláson alapuló feldolgozás 
jogszerűségét, és a 6. cikk (1) 
bekezdésében említett egyéb jogalapok 
alapján történő adatfeldolgozás 
jogszerűségét sem befolyásolja.

Or. en

Módosítás 979
Carmen Romero López

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az érintett bármikor visszavonhatja 
hozzájárulását. A hozzájárulás 
visszavonása nem érinti a visszavonás 
előtti hozzájáruláson alapuló feldolgozás 
jogszerűségét.

(3) Az érintett bármikor visszavonhatja 
hozzájárulását. A hozzájárulás 
visszavonása nem érinti a visszavonás 
előtti hozzájáruláson alapuló feldolgozás 
jogszerűségét. A hozzájárulás 
visszavonásának lehetőségét ugyanolyan 
könnyen elérhetővé kell tenni, mint a 
hozzájárulás megadásáét, és a 
hozzájárulás visszavonása nem járhat a 
hozzájárulás megadásánál nagyobb 
gyakorlati nehézségekkel.
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Or. es

Indokolás

A módosítás annak egyértelművé tételét célozza, hogy az egyének hozzájárulásukat 
ugyanolyan feltételek mellett vonhassák vissza, mint amelyeket számukra a hozzájárulás 
megadásakor biztosítottak, további erőfeszítés és időráfordítás nélkül.

Módosítás 980
Ewald Stadler

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az érintett bármikor visszavonhatja 
hozzájárulását. A hozzájárulás 
visszavonása nem érinti a visszavonás 
előtti hozzájáruláson alapuló feldolgozás 
jogszerűségét.

(3) Az érintett bármikor visszavonhatja 
hozzájárulását. A hozzájárulás 
visszavonása nem érinti a visszavonás 
előtti hozzájáruláson alapuló feldolgozás 
jogszerűségét. A jóhiszeműség elvével 
összhangban a hozzájárulás visszavonása 
nem megengedett, ha a hozzájárulásra 
egy szerződés teljesítéséhez van szükség. 

Or. de

Módosítás 981
Sarah Ludford

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az érintett bármikor visszavonhatja 
hozzájárulását. A hozzájárulás 
visszavonása nem érinti a visszavonás 
előtti hozzájáruláson alapuló feldolgozás 
jogszerűségét.

(3) Az érintett bármikor visszavonhatja 
hozzájárulását. A hozzájárulás 
visszavonása nem érinti a visszavonás 
előtti hozzájáruláson alapuló feldolgozás, 
vagy a hozzájárulás megadását követő 
jogszerű feldolgozás, így az adattárolás 
vagy egészségügyi, történelmi, statisztikai 
vagy tudományos kutatás jogszerűségét.
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Or. en

Indokolás

Ez az olyan helyzetek lefedésére szolgál, amelyekben alapos ok áll fenn az adatok 
megőrzésére.

Módosítás 982
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Amennyiben az érintett visszavonja 
hozzájárulását, az adatkezelő 
megtagadhatja a további 
szolgáltatásnyújtást, ha az adatfeldolgozás 
nélkülözhetetlen a szóban forgó 
szolgáltatás nyújtásához vagy a 
szolgáltatás megfelelő szintjének 
biztosításához.

Or. en

Módosítás 983
Nils Torvalds

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A hozzájárulás nem teremt jogalapot a 
feldolgozásra, ha jelentős egyenlőtlenség 
áll fenn az érintett és az adatkezelő 
helyzete között.

törölve

Or. en

Módosítás 984
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A hozzájárulás nem teremt jogalapot a 
feldolgozásra, ha jelentős egyenlőtlenség 
áll fenn az érintett és az adatkezelő 
helyzete között.

törölve

Or. es

Módosítás 985
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A hozzájárulás nem teremt jogalapot a 
feldolgozásra, ha jelentős egyenlőtlenség 
áll fenn az érintett és az adatkezelő 
helyzete között.

törölve

Or. en

Indokolás

A 7. cikk (4) bekezdése nagyon tág értelmezést tesz lehetővé, és megkérdőjelezi az érvényes 
hozzájárulás megszerzésének gyakorlati lehetőségét. A 4. cikk (8) bekezdése már 
meghatározza, hogy az érintettnek önként kell adnia a hozzájárulását. Ezért az egyensúly 
biztosítására vonatkozó követelmény szükségtelen.

Módosítás 986
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A hozzájárulás nem teremt jogalapot a törölve
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feldolgozásra, ha jelentős egyenlőtlenség 
áll fenn az érintett és az adatkezelő 
helyzete között.

Or. en

Módosítás 987
Timothy Kirkhope
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A hozzájárulás nem teremt jogalapot a 
feldolgozásra, ha jelentős egyenlőtlenség 
áll fenn az érintett és az adatkezelő 
helyzete között.

törölve

Or. en

Módosítás 988
Axel Voss, Wim van de Camp, Hubert Pirker, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore 
Iacolino, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A hozzájárulás nem teremt jogalapot a 
feldolgozásra, ha jelentős egyenlőtlenség 
áll fenn az érintett és az adatkezelő 
helyzete között.

törölve

Or. en

Módosítás 989
Sari Essayah
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A hozzájárulás nem teremt jogalapot a 
feldolgozásra, ha jelentős egyenlőtlenség 
áll fenn az érintett és az adatkezelő 
helyzete között.

(4) A hozzájárulás nem teremt jogalapot a 
feldolgozásra, ha jelentős egyenlőtlenség 
áll fenn az érintett és az adatkezelő 
helyzete között. Ez nem alkalmazandó az 
állami hatóságoknak vagy a 
munkáltatónak biztosított abbéli 
lehetőségre, hogy a polgár vagy a 
munkavállaló hozzájárulása alapján 
adatokat dolgozzanak fel.

Or. en

Indokolás

Eredendő egyenlőtlenség áll fenn az állami hatóságok és a polgárok között az állami 
hatóságok által végzett feladatok mennyisége és természete alapján. Az érintett érdeke, hogy a 
hozzájárulás alapján végzett feldolgozás az állami hatóságokra is vonatkozzon, mivel a 
hozzájáruláshoz a polgár aktív részvételére van szükség, és ezzel lehetőség nyílik arra, hogy a 
feldolgozást végző tájékoztassa az érintettet.

Módosítás 990
Jan Mulder

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A hozzájárulás nem teremt jogalapot a 
feldolgozásra, ha jelentős egyenlőtlenség 
áll fenn az érintett és az adatkezelő 
helyzete között.

(4) A hozzájárulás általában nem teremt 
jogalapot a személyes adatok 
feldolgozására abban az esetben, ha a 
függetlenség tekintetében jelentõs 
egyenlõtlenség áll fenn az érintett és az 
adatkezelõ helyzete között.

Or. en

Indokolás

Az egyértelmű egyenlőtlenség nem elég precíz kifejezés, és a fűggőség jobban kifejezi a 
bekezdés rendeltetését.
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Módosítás 991
Louis Michel, Philippe De Backer

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A hozzájárulás nem teremt jogalapot a 
feldolgozásra, ha jelentős egyenlőtlenség 
áll fenn az érintett és az adatkezelő 
helyzete között.

(4) A hozzájárulás nem teremt jogalapot a 
feldolgozásra, ha jelentős egyenlőtlenség 
áll fenn az érintett és az adatkezelő 
helyzete között. Nem áll fenn jelentős 
egyenlőtlenség, ha az adatokat a 
foglalkoztatás vagy a kockázat elleni 
védelemről szóló szerződés 
összefüggésében dolgozzák fel.

Or. en

Módosítás 992
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A hozzájárulás nem teremt jogalapot a 
feldolgozásra, ha jelentős egyenlőtlenség 
áll fenn az érintett és az adatkezelő 
helyzete között.

(4) A hozzájárulás általában nem teremt 
jogalapot a feldolgozásra, ha jelentõs 
egyenlõtlenség áll fenn az érintett és az
adatkezelõ helyzete között.

Or. en

Indokolás

Még a vonatkozó (34) preamulumbekezdésben szereplő olyan esetekben is, mint a 
munkaviszony, előfordulhatnak olyan helyzetek, amelyekben lehetőséget kell biztosítani az 
érintettnek abbéli joga gyakorlására, hogy az adatait csak önkéntes kifejezett hozzájárulás 
alapján dolgozhassák fel.
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Módosítás 993
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A hozzájárulás nem teremt jogalapot a 
feldolgozásra, ha jelentős egyenlőtlenség 
áll fenn az érintett és az adatkezelő 
helyzete között.

(4) A hozzájárulás nem teremt jogalapot a 
feldolgozásra, ha az adatkezelő és az 
érintett helyzete között fennálló jelentős 
egyenlőtlenség miatt a hozzájárulást nem 
önként, vagyis nem a 4. cikk (8) 
bekezdésével összhangban adják. 

Or. en

Módosítás 994
Sarah Ludford, Charles Tannock

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A hozzájárulás nem teremt jogalapot a 
feldolgozásra, ha jelentős egyenlőtlenség 
áll fenn az érintett és az adatkezelő 
helyzete között.

(4) A hozzájárulás nem teremt jogalapot a 
feldolgozásra, ha jelentõs egyenlõtlenség 
vagy kényszerítő jellegű kapcsolat áll fenn 
az érintett és az adatkezelõ helyzete között. 
A beteg és az egészségügyi szolgáltató 
közötti kapcsolat nem tekintendő 
jelentősen egyenlőtlen vagy kényszerítő 
jellegű kapcsolatnak.

Or. en

Indokolás

Önmagáért beszél.

Módosítás 995
Sonia Alfano, Gianni Vattimo
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A hozzájárulás nem teremt jogalapot a 
feldolgozásra, ha jelentős egyenlőtlenség 
áll fenn az érintett és az adatkezelő 
helyzete között.

(4) A hozzájárulás nem teremt jogalapot a 
feldolgozásra, ha jelentős egyenlőtlenség 
áll fenn az érintett és az adatkezelő 
helyzete között, vagy ha az 
adatfeldolgozás célja aránytalan a 
megszerzett hozzájárulással.

Or. en

Módosítás 996
Ewald Stadler

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A hozzájárulás nem teremt jogalapot a 
feldolgozásra, ha jelentős egyenlőtlenség 
áll fenn az érintett és az adatkezelő 
helyzete között.

(4) A hozzájárulás nem teremt jogalapot a 
feldolgozásra, ha jelentős egyenlőtlenség 
áll fenn az érintett és az adatkezelő 
helyzete között. Ebben az összefüggésben 
figyelembe kell venni az érintett érdekeit.

Or. de

Módosítás 997
Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A hozzájárulás elveszti joghatását 
mint a feldolgozás alapja, amint a 
személyes adatok feldolgozása már nem 
szükséges ahhoz a célhoz, amire azokat 
eredetileg gyűjtötték. Ha a tervezett cél 
végeredményét nem lehet egyértelműen 
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megállapítani, akkor az adatkezelő évente 
legalább egyszer a 14. cikk szerint 
tájékoztatja az érintettet és felkéri az 
eredeti hozzájárulás megerősítésére. Ha 
az érintett nem ad kedvező választ, az 
eredeti hozzájárulás az első feldolgozástól 
számított második naptári év végén 
elveszti a joghatását.

Or. en

Módosítás 998
Claude Moraes, Glenis Willmott

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tudományos – többek között 
közegészségügyi, orvosi és 
társadalomtudoményi – kutatási 
tevékenységek céljára adott 
hozzájárulásnak meg kell felelnie a 
2001/20/EK irányelv vonatkozó 
rendelkezéseinek.

Or. en

Indokolás

Jogi egyértelműség biztosítása a tekintetben, hogy elsősorban melyik keret alkalmazandó a 
hozzájárulásokra a klinikai vizsgálatok összefüggésében. A klinikai vizsgálatokról szóló 
irányelv hatálybalépése után a tájékozott hozzájárulás megszerzése tekintetben be kell tartani 
a vonatkozó – jelenleg az 5. fejezetben szereplő – rendelkezéseket.

Módosítás 999
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A hozzájáruláshoz szükséges 
formanyomtatvány tükrözi az 5a., 5b. és 
5c. cikkekben meghatározott elveket, 
valamint a 33. cikkben említett 
adatvédelmi kockázatelemzés eredményét.

Or. en

Módosítás 1000
Manfred Weber

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A hozzájárulás az adott célra 
korlátozódik és a cél megszűnésekor 
elveszti érvényességét; a hozzájárulás 
abban az esetben is érénytelen, ha az 
érintett általános vagy elvont módon az 
adatfeldolgozás nem meghatározott és 
kiszámíthatatlan formáihoz adja a 
hozzájárulását;

Or. de

Indokolás

A módosítás azt kívánja biztosítani, hogy az érintetteket ne kényszerítsék „biankó csekk” 
aláírására, vagyis arra, hogy időkorlát nélkül az adatfeldolgozás meghatározatlan számú 
formáihoz – amely magában foglalhatja a harmadik feleknek való továbbítást vagy az általuk 
történő feldolgozást – adják hozzájárulásukat.

Módosítás 1001
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy – az Európai Adatvédelmi Testület 
véleményének kikérését követően – a 86. 
cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a (2a) 
bekezdésben említett technikai 
szabványokra vonatkozó követelmények és 
feltételek további meghatározása és annak 
kinyilvánítása céljából, hogy valamely 
technikai szabvány összhangban van ezzel 
a rendelettel és az Unióban általánosan 
érvényes.

Or. en

Módosítás 1002
Monika Hohlmeier

Rendeletre irányuló javaslat
7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. cikk
A szándéknyilatkozatok és szerződések 
érvényességére vonatkozó tagállami 
jogszabályok változatlanok maradnak.

Or. de

Módosítás 1003
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Rendeletre irányuló javaslat
7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. cikk
A szolgáltatók ajámlatukat nem teszik 
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függővé az adatfeldolgozásra vonatkozó 
olyan hozzájárulástól, amely nem 
szükséges a szolgáltatáshoz.

Or. en

Indokolás

A szolgáltatás igénybevételét nem szabad a korlátlan adatfeldolgozáshoz való hozzájárulástól 
függővé tenni.

Módosítás 1004
Françoise Castex, Sylvie Guillaume

Rendeletre irányuló javaslat
7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. cikk
Hozzájárulás csak olyan feldolgozás 
tekintetében szerezhető, amely jogszerű, és 
ezért céljához képest nem aránytalan. A 
hozzájárulás nem teremt érvényes 
jogalapot, ha a célja, hogy az adatkezelő 
harmadik személyek adatainak beszerzése 
céljából átnézhesse az érintett személy 
névjegyzékét.

Or. fr

Indokolás

Számos online szolgáltató igénybe veszi a fogyasztói névjegyzékeit. A jogszabályok előírják, 
hogy ha a fogyasztó – akinek átnézték a névjegyzékét – a hozzájárulását adta, akkor nem 
történt jogsértés. A fogyasztó azonban rendelkezik más fogyasztók adataival – e-mail 
címekkel, lakcímekkel, telefoonszámokkal – is, és ezek az adatok az utóbbiak hozzájárulása 
nélkül kerülnek be adatbázisokba.

Módosítás 1005
Timothy Kirkhope
az ECR képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet alkalmazásában, a 
közvetlenül gyermekeknek nyújtott 
információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatásokkal összefüggésben a 13 év 
alatti gyermekek személyes adatainak 
feldolgozása csak akkor és olyan 
mértékben jogszerű, ha a gyermek szülője 
vagy gyámja ahhoz hozzájárult vagy 
engedélyezte. Az adatkezelő ésszerű 
erőfeszítéseket tesz, hogy ellenőrizhető 
hozzájárulást szerezzen be, figyelemmel az 
elérhető technológiára.

törölve

Or. en

Módosítás 1006
Csaba Sógor

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet alkalmazásában, a 
közvetlenül gyermekeknek nyújtott 
információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatásokkal összefüggésben a 13 év 
alatti gyermekek személyes adatainak 
feldolgozása csak akkor és olyan 
mértékben jogszerű, ha a gyermek szülője 
vagy gyámja ahhoz hozzájárult vagy 
engedélyezte. Az adatkezelő ésszerű 
erőfeszítéseket tesz, hogy ellenőrizhető 
hozzájárulást szerezzen be, figyelemmel az 
elérhető technológiára.

(1) E rendelet alkalmazásában, a 
közvetlenül gyermekeknek nyújtott, az
információs társadalommal összefüggő 
termékekkel és szolgáltatásokkal 
összefüggésben a 14 év alatti gyermekek 
személyes adatainak feldolgozása csak 
akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a 
gyermek szülője vagy jogi képviselője
ahhoz hozzájárult vagy engedélyezte. Az 
adatkezelő ésszerű erőfeszítéseket tesz, 
hogy ellenőrizhető hozzájárulást szerezzen 
be, figyelemmel az elérhető technológiára. 
Az ellenőrizhető hozzájárulás 
beszerzésének módszerei nem 
eredményezhetik a személyes adatok olyan 
további feldolgozását, amely egyébként 
már nem volna szükséges.
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Or. hu

Módosítás 1007
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet alkalmazásában, a 
közvetlenül gyermekeknek nyújtott 
információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatásokkal összefüggésben a 13 év 
alatti gyermekek személyes adatainak 
feldolgozása csak akkor és olyan 
mértékben jogszerű, ha a gyermek szülője 
vagy gyámja ahhoz hozzájárult vagy 
engedélyezte. Az adatkezelő ésszerű 
erőfeszítéseket tesz, hogy ellenőrizhető 
hozzájárulást szerezzen be, figyelemmel az 
elérhető technológiára.

(1) E rendelet alkalmazásában, a 
közvetlenül gyermekeknek nyújtott
termékekkel és szolgáltatásokkal 
összefüggésben gyermekek személyes 
adatainak feldolgozása csak akkor és olyan 
mértékben jogszerű, ha a gyermek szülője 
vagy jogi képviselője ahhoz hozzájárult 
vagy engedélyezte. Az adatkezelő ésszerű 
erőfeszítéseket tesz, hogy ellenőrizhető 
hozzájárulást szerezzen be, figyelemmel az 
elérhető technológiára.

Or. en

Módosítás 1008
Manfred Weber

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet alkalmazásában, a 
közvetlenül gyermekeknek nyújtott 
információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatásokkal összefüggésben a 13 év 
alatti gyermekek személyes adatainak 
feldolgozása csak akkor és olyan 
mértékben jogszerű, ha a gyermek szülője 
vagy gyámja ahhoz hozzájárult vagy 
engedélyezte. Az adatkezelő ésszerű 
erőfeszítéseket tesz, hogy ellenőrizhető 
hozzájárulást szerezzen be, figyelemmel az 

(1) E rendelet alkalmazásában, a 
közvetlenül gyermekeknek nyújtott, az
információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatásokkal összefüggésben a 15 év 
alatti gyermekek személyes adatainak 
feldolgozása csak akkor és olyan 
mértékben jogszerű, ha a gyermek szülője 
vagy gyámja ahhoz hozzájárult vagy 
engedélyezte. Az adatkezelő ésszerű 
erőfeszítéseket tesz, hogy ellenőrizhető 
hozzájárulást szerezzen be, figyelemmel az 
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elérhető technológiára. elérhető technológiára.

Or. de

Módosítás 1009
Birgit Sippel, Petra Kammerevert, Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet alkalmazásában, a 
közvetlenül gyermekeknek nyújtott 
információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatásokkal összefüggésben a 13 év 
alatti gyermekek személyes adatainak 
feldolgozása csak akkor és olyan 
mértékben jogszerű, ha a gyermek szülője 
vagy gyámja ahhoz hozzájárult vagy 
engedélyezte. Az adatkezelő ésszerű 
erőfeszítéseket tesz, hogy ellenőrizhető 
hozzájárulást szerezzen be, figyelemmel az 
elérhető technológiára.

(1) E rendelet alkalmazásában, a 
közvetlenül gyermekeknek nyújtott, az
információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatásokkal összefüggésben a 16 év 
alatti gyermekek személyes adatainak 
feldolgozása csak akkor és olyan 
mértékben jogszerű, ha a gyermek szülője 
vagy jogi képviselője ahhoz hozzájárult 
vagy engedélyezte. Az adatkezelő ésszerű 
erőfeszítéseket tesz, hogy ellenőrizhető 
hozzájárulást szerezzen be, figyelemmel az 
elérhető technológiára. Az ellenőrizhető 
hozzájárulás beszerzésének módszerei 
nem eredményezhetik a személyes adatok 
olyan további feldolgozását, amely 
egyébként már nem volna szükséges.

Or. en

Módosítás 1010
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet alkalmazásában, a
közvetlenül gyermekeknek nyújtott 
információs társadalommal összefüggő
szolgáltatásokkal összefüggésben a 13 év 
alatti gyermekek személyes adatainak 

(1) E rendelet alkalmazásában, a 
közvetlenül gyermekeknek nyújtott 
termékekkel vagy szolgáltatásokkal 
összefüggésben a 13 év alatti gyermekek 
személyes adatainak feldolgozása csak 
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feldolgozása csak akkor és olyan 
mértékben jogszerű, ha a gyermek szülője 
vagy gyámja ahhoz hozzájárult vagy 
engedélyezte. Az adatkezelő ésszerű 
erőfeszítéseket tesz, hogy ellenőrizhető 
hozzájárulást szerezzen be, figyelemmel az 
elérhető technológiára.

akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a 
gyermek szülője vagy jogi képviselője
ahhoz hozzájárult vagy engedélyezte. Az 
adatkezelő ésszerű erőfeszítéseket tesz, 
hogy ellenőrizhető hozzájárulást szerezzen 
be, figyelemmel az elérhető technológiára. 
Az ellenőrizhető hozzájárulás 
beszerzésének módszerei nem 
eredményezhetik a személyes adatok olyan 
további feldolgozását, amely egyébként 
már nem volna szükséges.

Or. en

Módosítás 1011
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet alkalmazásában, a 
közvetlenül gyermekeknek nyújtott 
információs társadalommal összefüggő
szolgáltatásokkal összefüggésben a 13 év 
alatti gyermekek személyes adatainak 
feldolgozása csak akkor és olyan 
mértékben jogszerű, ha a gyermek szülője 
vagy gyámja ahhoz hozzájárult vagy 
engedélyezte. Az adatkezelő ésszerű 
erőfeszítéseket tesz, hogy ellenőrizhető 
hozzájárulást szerezzen be, figyelemmel az 
elérhető technológiára.

(1) E rendelet alkalmazásában, a 
közvetlenül gyermekeknek nyújtott 
szolgáltatásokkal összefüggésben a 13 év 
alatti gyermekek személyes adatainak 
feldolgozása csak akkor és olyan 
mértékben jogszerű, ha a gyermek szülője 
vagy gyámja ahhoz hozzájárult vagy 
engedélyezte. Az adatkezelő ésszerű 
erőfeszítéseket tesz, hogy ellenőrizhető 
hozzájárulást szerezzen be, figyelemmel az 
elérhető technológiára.

Or. en

Módosítás 1012
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet alkalmazásában, a 
közvetlenül gyermekeknek nyújtott 
információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatásokkal összefüggésben a 13 év 
alatti gyermekek személyes adatainak 
feldolgozása csak akkor és olyan 
mértékben jogszerű, ha a gyermek szülője 
vagy gyámja ahhoz hozzájárult vagy 
engedélyezte. Az adatkezelő ésszerű 
erőfeszítéseket tesz, hogy ellenőrizhető 
hozzájárulást szerezzen be, figyelemmel az 
elérhető technológiára.

(1) E rendelet alkalmazásában, a 
közvetlenül gyermekeknek nyújtott, az
információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatásokkal összefüggésben a 15 év 
alatti gyermekek személyes adatainak 
feldolgozása csak akkor és olyan 
mértékben jogszerű, ha a gyermek szülője 
vagy gyámja ahhoz hozzájárult vagy 
engedélyezte. Az adatkezelő ésszerű 
erőfeszítéseket tesz, hogy ellenőrizhető 
hozzájárulást szerezzen be, figyelemmel az 
elérhető technológiára.

Or. fr

Módosítás 1013
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Monika Hohlmeier

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet alkalmazásában, a 
közvetlenül gyermekeknek nyújtott 
információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatásokkal összefüggésben a 13 év 
alatti gyermekek személyes adatainak 
feldolgozása csak akkor és olyan 
mértékben jogszerű, ha a gyermek szülője 
vagy gyámja ahhoz hozzájárult vagy 
engedélyezte. Az adatkezelő ésszerű 
erőfeszítéseket tesz, hogy ellenőrizhető 
hozzájárulást szerezzen be, figyelemmel az 
elérhető technológiára.

(1) E rendelet alkalmazásában, a 
közvetlenül gyermekeknek nyújtott, az
információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatásokkal összefüggésben a 13 év 
alatti gyermekek személyes adatainak 
feldolgozása csak akkor és olyan 
mértékben jogszerű, ha a gyermek szülője 
vagy gyámja ahhoz hozzájárult vagy 
engedélyezte, a 6. cikk (1) bekezdésének 
sérelme nélkül. Az adatkezelő ésszerű 
erőfeszítéseket tesz, hogy értesítést 
küldjön és érdemi, ellenőrizhető 
hozzájárulást szerezzen be (pl. a szűlő vagy 
a gyám e-mail címéről küldött 
hozzájárulás beszerzése révén), 
figyelemmel az elérhető technológiára.

Or. en
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Módosítás 1014
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) E rendelet alkalmazásában, a 
közvetlenül gyermekeknek nyújtott 
információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatásokkal összefüggésben a 18 év 
alatti gyermekek személyes adatainak 
feldolgozása csak akkor és olyan 
mértékben jogszerű, ha a gyermek szülője 
vagy gyámja ahhoz a szűlő vagy a gyám e-
mail címét használva hozzájárult vagy 
engedélyezte. Az adatkezelő ésszerű 
erőfeszítéseket tesz, hogy ellenőrizhető 
hozzájárulást szerezzen be, figyelemmel az 
elérhető technológiára.

Or. en

Módosítás 1015
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel, 
Monika Hohlmeier

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A hozzájárulás kifejezése érdekében 
átadott információkat egyértelmű, 
életkornak megfelelő nyelvezettel, a 13 
éven felüli gyermek számára könnyen 
érthetően kell megadni.

Or. en

Módosítás 1016
Marian Harkin, Seán Kelly



AM\928600HU.doc 71/167 PE506.146v01-00

HU

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Ha az információs társadalommal 
összefüggő valamely szolgáltatás 
közösségi hálózati eszközöket tesz 
gyermekek számára elérhetővé, kifejezett 
intézkedéseket kell tennie a gyermekek 
jólétének védelme érdekében, ideértve 
többek között annak a lehető legnagyobb 
mértékű biztosítását, hogy ismerjék azok 
személyazonosságát, akikkel 
kommunikálnak.

Or. en

Módosítás 1017
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Az érdemi hozzájárulás megszerzését 
célzó módszerek nem vezethetnek az 
érintett gyermek személyes adatainak 
további feldolgozásához.

Or. en

Módosítás 1018
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Anna Maria Corazza Bildt, Monika Hohlmeier

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Az érdemi hozzájárulás megszerzését 
célzó módszerek nem vezethetnek az 
érintett gyermek személyes adatainak 
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további feldolgozásához.

Or. en

Módosítás 1019
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) Ha az (1) bekezdésben említett 
szolgáltatások különösen megfelelőek és 
alkalmasak gyermekek számára, valamint 
ezeket bejelentették és az illetékes 
hatóságok ellenőrzése alatt állnak, akkor 
az (1) bekezdésben említett követelmények 
nem alkalmazandók.

Or. en

Módosítás 1020
Timothy Kirkhope
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés nem érinti a 
tagállamok általános szerződési jogát, 
mint például a gyermekkel kapcsolatos 
szerződés érvényességére, formájára vagy 
hatályára vonatkozó szabályokat.

törölve

Or. en

Módosítás 1021
Birgit Sippel, Petra Kammerevert, Josef Weidenholzer
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Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó, 
ha az információs társadalommal 
összefüggő, közvetlenül a gyermeknek 
nyújtott szolgáltatások kizárólag a nehéz 
helyzetben lévő fiataloknak nyújtott 
megelőző vagy tanácsadási 
szolgáltatásokat foglalják magukba.

Or. en

Indokolás

Az információs társadalommal összefüggő, gyermekeknek nyújtott bizonyos szolgáltatások 
azon alapulnak, hogy ezeket a gyermekek a szüleik hozzájárulása nélkül is használhatják. 
Ilyen például a szexuális zaklatás áldozataival való online beszélgetés. Az ilyen esetekben 
való esetleges eltérés nélkül többé állnának rendelkezésre bizonyos, olyan gyermekeket célzó 
tanácsadási szolgáltatások, akik olyan helyzetekben keresnek segítséget, amelyekben a szüleik 
vagy jogi képviselőjük szorosan kapcsolódnak a problémához. Lásd még a (29a) 
preambulumbekezdéshez (új) kapcsolódó módosítás szövegét.

Módosítás 1022
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság a 86. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadhat el annak érdekében, hogy 
részletesen meghatározza az (1) 
bekezdésben szereplő ellenőrizhető 
hozzájárulás beszerzésének módszereire 
vonatkozó szempontokat és előírásokat. 
Ennek során a Bizottság mérlegeli sajátos 
intézkedések elfogadását a mikro-, kis- és 
középvállalkozások tekintetében

törölve

Or. en
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Módosítás 1023
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság a 86. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadhat el annak érdekében, hogy 
részletesen meghatározza az (1) 
bekezdésben szereplő ellenőrizhető 
hozzájárulás beszerzésének módszereire 
vonatkozó szempontokat és előírásokat. 
Ennek során a Bizottság mérlegeli sajátos 
intézkedések elfogadását a mikro-, kis- és 
középvállalkozások tekintetében

törölve

Or. es

Módosítás 1024
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság a 86. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadhat el annak érdekében, hogy 
részletesen meghatározza az (1) 
bekezdésben szereplő ellenőrizhető 
hozzájárulás beszerzésének módszereire 
vonatkozó szempontokat és előírásokat. 
Ennek során a Bizottság mérlegeli sajátos 
intézkedések elfogadását a mikro-, kis- és 
középvállalkozások tekintetében

törölve

Or. en
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Módosítás 1025
Timothy Kirkhope
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság a 86. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadhat el annak érdekében, hogy 
részletesen meghatározza az (1) 
bekezdésben szereplő ellenőrizhető 
hozzájárulás beszerzésének módszereire 
vonatkozó szempontokat és előírásokat. 
Ennek során a Bizottság mérlegeli sajátos 
intézkedések elfogadását a mikro-, kis- és 
középvállalkozások tekintetében

törölve

Or. en

Módosítás 1026
Sabine Verheyen, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt, Monika Hohlmeier

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság a 86. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadhat el annak érdekében, hogy 
részletesen meghatározza az (1) 
bekezdésben szereplő ellenőrizhető 
hozzájárulás beszerzésének módszereire 
vonatkozó szempontokat és előírásokat. 
Ennek során a Bizottság mérlegeli sajátos 
intézkedések elfogadását a mikro-, kis- és 
középvállalkozások tekintetében

törölve

Or. en



PE506.146v01-00 76/167 AM\928600HU.doc

HU

Módosítás 1027
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság a 86. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadhat el annak érdekében, hogy 
részletesen meghatározza az (1) 
bekezdésben szereplő ellenőrizhető 
hozzájárulás beszerzésének módszereire 
vonatkozó szempontokat és előírásokat. 
Ennek során a Bizottság mérlegeli sajátos 
intézkedések elfogadását a mikro-, kis- és 
középvállalkozások tekintetében

(3) A Bizottság a 86. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadhat el annak érdekében, hogy 
meghatározza az (1) bekezdésben szereplő 
ellenőrizhető hozzájárulás beszerzésének 
módszereire vonatkozó egységes 
formanyomtatványokat.

Or. en

Indokolás

Horizontális módosítás, amely az összes végrehajtó aktust felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusra cseréli az Európai Parlament döntéshozatali eljárásban való részvételének biztosítása 
érdekében.

Módosítás 1028
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság a 86. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadhat el annak érdekében, hogy 
részletesen meghatározza az (1) 
bekezdésben szereplő ellenőrizhető 
hozzájárulás beszerzésének módszereire 
vonatkozó szempontokat és előírásokat. 
Ennek során a Bizottság mérlegeli sajátos 
intézkedések elfogadását a mikro-, kis- és 
középvállalkozások tekintetében

(3) A Bizottság a 86. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadhat el annak érdekében, hogy 
részletesen meghatározza az (1) 
bekezdésben szereplő ellenőrizhető 
hozzájárulás beszerzésének módszereire 
vonatkozó szempontokat és előírásokat.
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Or. en

Módosítás 1029
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság a 86. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadhat el annak érdekében, hogy 
részletesen meghatározza az (1)
bekezdésben szereplő ellenőrizhető 
hozzájárulás beszerzésének módszereire 
vonatkozó szempontokat és előírásokat. 
Ennek során a Bizottság mérlegeli sajátos 
intézkedések elfogadását a mikro-, kis- és 
középvállalkozások tekintetében

(3) A Bizottság a 86. cikkel összhangban –
az Európai Adatvédelmi Testület 
véleményének kikérését követõen –
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadhat el annak érdekében, hogy 
részletesen meghatározza a bekezdésben 
szereplő ellenőrizhető hozzájárulás 
beszerzésének módszereire vonatkozó 
szempontokat és előírásokat. Ennek során a 
Bizottság mérlegeli sajátos intézkedések 
elfogadását a mikro-, kis- és 
középvállalkozások tekintetében

Or. en

Módosítás 1030
Claude Moraes, Glenis Willmott

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az (1), (2) és (3) bekezdés nem 
alkalmazandó, ha egy gyermek személyes 
adatainak feldolgozása egészségügyi 
adatokat érint, valamint ha az 
egészségügyi és a szociális ellátás 
területén a nemzeti jogszabály a fizikai 
életkorral szemben az érettséget és a 
döntés meghozásának képességét részesíti 
elõnyben.

Or. en
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Indokolás

Az egészségügyi és szociális ellátás tekintetében a gyermek szüleinek vagy gyámjának 
engedélyét nem kellene előírni, ha a gyermek érett és képes arra, hogy maga is tudjon 
dönteni. Az Egyesült Királyságban egy 12 éves vagy annál idősebb személyt elég idősnek és 
érettnek tekintenek ahhoz, hogy eldönthesse, ki férhet még hozzá az egészségügyi 
nyilvántartásához. Gyermekvédelmi ügyekben nem mindig áll az érintett érdekében, hogy 
szülei vagy gyámja hozzáférjenek az adataihoz, és ennek tükröződnie kell a jogszabályban.

Módosítás 1031
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság egységes 
formanyomtatványokat határozhat meg az 
(1) bekezdésben szereplő ellenőrizhető 
hozzájárulás beszerzésére vonatkozó 
sajátos módszerek esetében. E 
végrehajtási jogi aktusokat a 87. cikk (2) 
bekezdése szerinti vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni.

törölve

Or. es

Módosítás 1032
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság egységes 
formanyomtatványokat határozhat meg az 
(1) bekezdésben szereplő ellenőrizhető 
hozzájárulás beszerzésére vonatkozó 
sajátos módszerek esetében. E 
végrehajtási aktusokat a 87. cikk (2) 
bekezdése szerinti vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni, 

törölve
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figyelemmel az Európai Adatvédelmi
Testület véleményére.

Or. en

Indokolás

Az egész szöveget érintő módosítás, amely az összes végrehajtási aktust felhatalmazáson 
alapuló jogi aktussal váltja fel az Európai Parlament döntéshozatali eljárásban való teljes 
körű részvételének biztosítása érdekében.

Módosítás 1033
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság egységes 
formanyomtatványokat határozhat meg az 
(1) bekezdésben szereplő ellenőrizhető 
hozzájárulás beszerzésére vonatkozó 
sajátos módszerek esetében. E 
végrehajtási aktusokat a 87. cikk (2) 
bekezdése szerinti vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni, 
figyelemmel az Európai Adatvédelmi 
Testület véleményére.

törölve

Or. en

Módosítás 1034
Timothy Kirkhope
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság egységes 
formanyomtatványokat határozhat meg az 
(1) bekezdésben szereplő ellenőrizhető 

törölve
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hozzájárulás beszerzésére vonatkozó 
sajátos módszerek esetében. E 
végrehajtási aktusokat a 87. cikk (2) 
bekezdése szerinti vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni, 
figyelemmel az Európai Adatvédelmi 
Testület véleményére.

Or. en

Módosítás 1035
Manfred Weber

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság egységes 
formanyomtatványokat határozhat meg az 
(1) bekezdésben szereplő ellenőrizhető 
hozzájárulás beszerzésére vonatkozó 
sajátos módszerek esetében. E végrehajtási 
jogi aktusokat a 87. cikk (2) bekezdése 
szerinti vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

4. A Bizottság egységes 
formanyomtatványokat határoz meg az (1) 
bekezdésben szereplő ellenőrizhető 
hozzájárulás beszerzésére vonatkozó 
sajátos módszerek esetében. E végrehajtási 
jogi aktusokat a 87. cikk (2) bekezdése 
szerinti vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or. de

Indokolás

A jogképesség korhatára az Európai Unión belül többnyire 18 év. Kivételes esetekben a 
jogképesség/büntetőjogi felelősségre vonás korhatárát bizonyos feltételek mellett 15 vagy 16 
évben állapítják meg. Az itt meghatározott 13 év a gyermekek védelmének szükségességére 
való tekintettel önkényes és nem megfelelő. Ezért megfelelőbb 15 évre emelni a korhatárt. A 
(4) bekezdés módosítására annak érdekében van szükség, hogy jogbiztonságot lehessen 
biztosítani a szolgáltatóknak arra vonatkozóan, hogy megszerezték-e a hozzájárulást.

Módosítás 1036
Timothy Kirkhope
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Minden gyermeknek joga van a 
jogszerűség határain belül a 
véleménynyilvánítás szabadságára, illetve 
arra, hogy mindenféle tájékoztatást kérjen 
és kapjon.

Or. en

Indokolás

A gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezmény.

Módosítás 1037
Timothy Kirkhope
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) Minden gyermeknek joga van a 
magánélethez. A gyermek magán-, családi 
vagy lakásával kapcsolatos életét megilleti 
a törvény védelme. 

Or. en

Indokolás

A gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezmény.

Módosítás 1038
Timothy Kirkhope
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 c bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4c) Minden gyermeknek joga van a 
megbízható tájékoztatáshoz. Ennek a 
gyermekek által megértett tájékoztatásnak 
kell lennie. A tagállamok kormányai 
segítséget nyújtanak a gyermekek 
ártalmas anyagok elleni védelmében. 

Or. en

Indokolás

A gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezmény.

Módosítás 1039
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Tilos a faji vagy etnikai hovatartozásra, 
a politikai véleményre, a vallási vagy 
világnézeti meggyőződésre, a 
szakszervezeti tagságra utaló személyes 
adatok, valamint a genetikai adatok, az 
egészségügyi adatok vagy a szexuális 
életre, büntetőítéletekre, illetve az ezekhez 
kapcsolódó biztonsági intézkedésekre 
vonatkozó személyes adatok feldolgozása.

(1) Tilos a faji vagy etnikai hovatartozásra, 
a politikai véleményre, a vallási vagy 
világnézeti meggyőződésre, a 
szakszervezeti tagságra utaló személyes 
adatok, valamint a genetikai adatok, az 
egészségügyi adatok vagy a szexuális 
életre, büntetőítéletekre, többek között a 
bűncselekményekre és a büntetőítélethez 
nem vezető ügyekre, jelentős szociális 
problémákra, illetve az ezekhez 
kapcsolódó biztonsági intézkedésekre 
vonatkozó személyes adatok feldolgozása.

Or. en

Módosítás 1040
Claude Moraes

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Tilos a faji vagy etnikai hovatartozásra, 
a politikai véleményre, a vallási vagy 
világnézeti meggyőződésre, a 
szakszervezeti tagságra utaló személyes 
adatok, valamint a genetikai adatok, az 
egészségügyi adatok vagy a szexuális 
életre, büntetőítéletekre, illetve az ezekhez 
kapcsolódó biztonsági intézkedésekre 
vonatkozó személyes adatok feldolgozása.

(1) Tilos a faji vagy etnikai hovatartozásra, 
a politikai véleményre, a vallási vagy 
filozófiai-világnézeti meggyőződésre, 
szexuális irányultságra, a szakszervezeti 
tagságra és tevékenységekre utaló 
személyes adatok, valamint a genetikai 
adatok, az egészségügyi adatok vagy a 
szexuális életre, büntetőítéletekre, illetve 
az ezekhez kapcsolódó biztonsági 
intézkedésekre vonatkozó személyes 
adatok feldolgozása.

Or. en

Indokolás

A dolgozók személyes adataihoz való hozzáférés fogalmát ki kell terjeszteni a szakszervezeti 
tevékenységekre is.

Módosítás 1041
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Tilos a faji vagy etnikai hovatartozásra, 
a politikai véleményre, a vallási vagy 
világnézeti meggyőződésre, a 
szakszervezeti tagságra utaló személyes 
adatok, valamint a genetikai adatok, az 
egészségügyi adatok vagy a szexuális 
életre, büntetőítéletekre, illetve az ezekhez 
kapcsolódó biztonsági intézkedésekre 
vonatkozó személyes adatok feldolgozása.

(1) Tilos a faji vagy etnikai hovatartozásra, 
a politikai véleményre, a vallási vagy 
világnézeti meggyőződésre, a 
szakszervezeti tagságra, jelentős szociális 
problémákra, valamint a genetikai adatok, 
az egészségügyi adatok vagy a szexuális 
életre, büntetőítéletekre, illetve az ezekhez 
kapcsolódó biztonsági intézkedésekre 
vonatkozó személyes adatok feldolgozása.

Or. en

Módosítás 1042
Dimitrios Droutsas
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Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Tilos a faji vagy etnikai hovatartozásra, 
a politikai véleményre, a vallási vagy 
világnézeti meggyőződésre, a 
szakszervezeti tagságra utaló személyes 
adatok, valamint a genetikai adatok, az 
egészségügyi adatok vagy a szexuális 
életre, büntetőítéletekre, illetve az ezekhez 
kapcsolódó biztonsági intézkedésekre 
vonatkozó személyes adatok feldolgozása.

(1) Tilos a faji vagy etnikai hovatartozásra, 
a politikai véleményre, a vallási vagy 
világnézeti meggyőződésre, szexuális 
irányultságra vagy nemi identitásra, a
szakszervezeti tagságra és tevékenységekre
utaló személyes adatok, valamint a 
genetikai vagy biometrikus adatok, az 
egészségügyi adatok vagy a szexuális 
életre, büntetőítéletekre, illetve az ezekhez 
kapcsolódó biztonsági intézkedésekre 
vonatkozó személyes adatok feldolgozása.

Or. en

Módosítás 1043
Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Tilos a faji vagy etnikai hovatartozásra, 
a politikai véleményre, a vallási vagy 
világnézeti meggyőződésre, a 
szakszervezeti tagságra utaló személyes 
adatok, valamint a genetikai adatok, az 
egészségügyi adatok vagy a szexuális 
életre, büntetőítéletekre, illetve az ezekhez 
kapcsolódó biztonsági intézkedésekre 
vonatkozó személyes adatok feldolgozása.

(1) Tilos a faji vagy etnikai hovatartozásra, 
a politikai véleményre, a vallási vagy 
világnézeti meggyőződésre, a 
szakszervezeti tagságra utaló személyes 
adatok, a genetikai adatok és a szexuális 
életre vonatkozó adatok, valamint a 
személyes adatok egészségre vonatkozó 
információk felfedése érdekében való
feldolgozása.

Or. en

Módosítás 1044
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner, Jutta Steinruck
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Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Tilos a faji vagy etnikai hovatartozásra, 
a politikai véleményre, a vallási vagy 
világnézeti meggyőződésre, a 
szakszervezeti tagságra utaló személyes 
adatok, valamint a genetikai adatok, az 
egészségügyi adatok vagy a szexuális 
életre, büntetőítéletekre, illetve az ezekhez 
kapcsolódó biztonsági intézkedésekre 
vonatkozó személyes adatok feldolgozása.

(1) Tilos a faji vagy etnikai hovatartozásra, 
a politikai véleményre, a vallási vagy 
világnézeti meggyőződésre, a 
szakszervezeti tagságra vagy tevékenységre
utaló személyes adatok, valamint a 
genetikai adatok, az egészségügyi adatok 
vagy a szexuális életre, büntetőítéletekre, 
illetve az ezekhez kapcsolódó biztonsági 
intézkedésekre vonatkozó személyes 
adatok feldolgozása.

Or. de

Módosítás 1045
Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Tilos a faji vagy etnikai hovatartozásra, 
a politikai véleményre, a vallási vagy 
világnézeti meggyőződésre, a 
szakszervezeti tagságra utaló személyes 
adatok, valamint a genetikai adatok, az 
egészségügyi adatok vagy a szexuális 
életre, büntetőítéletekre, illetve az ezekhez 
kapcsolódó biztonsági intézkedésekre 
vonatkozó személyes adatok feldolgozása.

(1) Tilos a faji vagy etnikai hovatartozásra, 
a politikai véleményre, a vallási vagy 
filozófiai-világnézeti meggyőződésre, 
szexuális irányultságra vagy nemi 
identitásra, a szakszervezeti tagságra és 
tevékenységekre utaló személyes adatok, 
valamint a genetikai és biometrikus
adatok, az egészségügyi adatok vagy a 
szexuális életre, büntetőítéletekre, illetve 
az ezekhez kapcsolódó biztonsági 
intézkedésekre vonatkozó személyes 
adatok feldolgozása.

Or. fr

Indokolás

A módosítás a 4. cikk módosításához kapcsolódik.
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Módosítás 1046
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Tilos a faji vagy etnikai hovatartozásra, 
a politikai véleményre, a vallási vagy 
világnézeti meggyőződésre, a 
szakszervezeti tagságra utaló személyes 
adatok, valamint a genetikai adatok, az 
egészségügyi adatok vagy a szexuális 
életre, büntetőítéletekre, illetve az ezekhez 
kapcsolódó biztonsági intézkedésekre 
vonatkozó személyes adatok feldolgozása.

(1) Tilos a faji vagy etnikai hovatartozásra, 
a politikai véleményre, a vallási vagy 
világnézeti meggyőződésre, a 
szakszervezeti tagságra utaló személyes 
adatok, valamint a pénzügyi adatok, a 
genetikai adatok, az egészségügyi adatok 
vagy a szexuális életre, büntetőítéletekre, 
illetve az ezekhez kapcsolódó biztonsági 
intézkedésekre vonatkozó személyes 
adatok feldolgozása.

Or. en

Módosítás 1047
Claude Moraes, Glenis Willmott

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az érintett a 7. és 8. cikk szerinti 
feltételeknek megfelelően hozzájárulását 
adta az említett személyes adatok 
feldolgozásához, kivéve, ha az uniós vagy 
nemzeti jog úgy rendelkezik, hogy az 
érintett nem mentesíthet az (1) 
bekezdésben említett tilalom alól; or

a) az érintett a 7. és 8. cikk szerinti 
feltételeknek megfelelően hozzájárulását 
adta az említett személyes adatok 
feldolgozásához, kivéve, ha az uniós vagy 
nemzeti jog úgy rendelkezik, hogy az 
érintett nem mentesíthet az (1) 
bekezdésben említett tilalom alól. Ez 
kiterjed a munkavállalók – például 
szakszervezeti tevékenységük miatti –
feketelistázásának megelőzését célzó 
garanciákra; vagy

Or. en

Indokolás

A kiegészítés a személyes adatoknak az érintettel szemben foglalkoztatással összefüggő 
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felhasználása elleni védelem érdekében szükséges.

Módosítás 1048
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Lara Comi, Véronique Mathieu Houillon

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) az adatfeldolgozás olyan szerződés 
teljesítéséhez vagy végrehajtásához 
szükséges, amelyben az érintett az egyik 
fél, vagy az a szerződés megkötését 
megelőzően az érintett kérésére történő 
lépések megtételéhez szükséges;

Or. en

Indokolás

Lehetővé kell tenni a személyes adatok szerződés teljesítéséhez vagy megkötéséhez szükséges 
különleges típusainak a feldolgozását is, amennyiben az érintett így kívánja.

Módosítás 1049
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az adatfeldolgozás az adatkezelő 
különös kötelezettségei és meghatározott 
jogai gyakorlása érdekében szükséges a 
foglalkoztatási jogszabályok területén, 
amennyiben a megfelelő biztosítékokról 
rendelkező uniós vagy nemzeti 
jogszabályok ezt lehetővé teszik; vagy

b) az adatfeldolgozás az adatkezelő 
különös kötelezettségei és meghatározott 
jogai gyakorlása érdekében szükséges a 
foglalkoztatási jogszabályok vagy 
munkaerő-piaci kollektív szerződések
területén, amennyiben a megfelelő 
biztosítékokról rendelkező uniós vagy 
nemzeti jogszabályok ezt lehetővé teszik; 
vagy

Or. en
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Indokolás

Átvétel az ITRE bizottság véleményéből.

Módosítás 1050
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az adatfeldolgozás az adatkezelő 
különös kötelezettségei és meghatározott 
jogai gyakorlása érdekében szükséges a 
foglalkoztatási jogszabályok területén, 
amennyiben a megfelelő biztosítékokról 
rendelkező uniós vagy nemzeti 
jogszabályok ezt lehetővé teszik; vagy

b) az adatfeldolgozás az adatkezelő 
különös kötelezettségei és meghatározott 
jogai gyakorlása érdekében szükséges a 
foglalkoztatási jogszabályok területén, 
amennyiben a megfelelő biztosítékokról 
rendelkező uniós vagy nemzeti 
jogszabályok, vagy munkaerő-piaci 
kollektív szerződések ezt lehetővé teszik; 
vagy

Or. en

Módosítás 1051
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az adatfeldolgozás az adatkezelő 
különös kötelezettségei és meghatározott 
jogai gyakorlása érdekében szükséges a 
foglalkoztatási jogszabályok területén, 
amennyiben a megfelelő biztosítékokról 
rendelkező uniós vagy nemzeti 
jogszabályok ezt lehetővé teszik; vagy

b) az adatfeldolgozás az adatkezelő 
különös kötelezettségei és meghatározott 
jogai gyakorlása érdekében szükséges a 
foglalkoztatási jogszabályok területén, 
amennyiben a megfelelő biztosítékokról 
rendelkező uniós vagy nemzeti 
jogszabályok vagy kollektív szerződések
ezt lehetővé teszik; vagy

Or. en
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Módosítás 1052
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az adatfeldolgozás az adatkezelő 
különös kötelezettségei és meghatározott 
jogai gyakorlása érdekében szükséges a 
foglalkoztatási jogszabályok területén, 
amennyiben a megfelelő biztosítékokról 
rendelkező uniós vagy nemzeti 
jogszabályok ezt lehetővé teszik; vagy

b) az adatfeldolgozás az adatkezelő 
különös kötelezettségei és meghatározott 
jogai gyakorlása érdekében szükséges a 
foglalkoztatási jogszabályok területén, 
amennyiben az érintett alapvető jogaira és 
érdekeire vonatkozó megfelelő 
biztosítékokról rendelkező, az érintett 
alapvető jogait – például a 
megkülönböztetésmenteséghez való jogot 
– biztosító uniós vagy nemzeti 
jogszabályok ezt lehetővé teszik; vagy

Or. en

Módosítás 1053
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az adatfeldolgozás az adatkezelő 
különös kötelezettségei és meghatározott 
jogai gyakorlása érdekében szükséges a 
foglalkoztatási jogszabályok területén, 
amennyiben a megfelelő biztosítékokról 
rendelkező uniós vagy nemzeti 
jogszabályok ezt lehetővé teszik; vagy

b) az adatfeldolgozás az adatkezelő 
különös kötelezettségei és meghatározott 
jogai gyakorlása érdekében szükséges a 
foglalkoztatási jogszabályok területén, 
amennyiben az uniós vagy nemzeti 
jogszabályok ezt lehetővé teszik, és feltéve, 
hogy az adatfeldolgozás közérdekű célt 
szolgál, tiszteletben tartja a személyes 
adatok védelméhez való jogot, arányos a 
kitűzött jogszerű céllal és tiszteletben 
tartja az érintett alapvető jogait és 
érdekeit; vagy

Or. en



PE506.146v01-00 90/167 AM\928600HU.doc

HU

Módosítás 1054
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az adatfeldolgozás az adatkezelő 
különös kötelezettségei és meghatározott 
jogai gyakorlása érdekében szükséges a 
foglalkoztatási jogszabályok területén, 
amennyiben a megfelelő biztosítékokról 
rendelkező uniós vagy nemzeti 
jogszabályok ezt lehetővé teszik;

b) az adatfeldolgozás az adatkezelő 
különös kötelezettségei és meghatározott 
jogai gyakorlása érdekében szükséges a 
foglalkoztatási jogszabályok – többek 
között a kollektív bérmegállapodások –
területén, amennyiben a megfelelő 
biztosítékokról rendelkező uniós vagy 
nemzeti jogszabályok ezt lehetővé teszik;

Or. de

Módosítás 1055
Timothy Kirkhope
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az adatfeldolgozás az érintett vagy más 
személy létfontosságú érdekeinek 
védelméhez szükséges, amennyiben az 
érintett fizikailag vagy jogilag képtelen a 
hozzájárulását adni; vagy

c) az adatfeldolgozás az érintett vagy más 
személy érdekeinek védelméhez szükséges, 
amennyiben az érintett fizikailag vagy 
jogilag képtelen a hozzájárulását adni; 
vagy

Or. en

Módosítás 1056
Claude Moraes

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – d pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az adatfeldolgozás valamely alapítvány, 
egyesület vagy bármely más nonprofit 
szervezet megfelelő biztosítékok mellett 
végzett törvényes tevékenysége keretében 
történik, politikai, világnézeti, vallási vagy 
szakszervezeti céllal, azzal a feltétellel, 
hogy a feldolgozás kizárólag az ilyen szerv 
jelenlegi vagy volt tagjaira, vagy olyan 
személyekre vonatkozik, akik azzal 
rendszeres kapcsolatban állnak a szervezet 
céljainak megfelelően, és az adatok nem 
adhatók ki az érintettek hozzájárulása 
nélkül; vagy

d) az adatfeldolgozás valamely alapítvány, 
egyesület vagy bármely más nonprofit 
szervezet megfelelő biztosítékok mellett 
végzett törvényes tevékenysége keretében 
történik, politikai, világnézeti, vallási vagy 
szakszervezeti vagy az alapvető emberi 
jogokra irányuló támogatási céllal, azzal a 
feltétellel, hogy a feldolgozás kizárólag az 
ilyen szerv jelenlegi vagy volt tagjaira, 
vagy olyan személyekre vonatkozik, akik 
azzal rendszeres kapcsolatban állnak a 
szervezet céljainak megfelelően, és az 
adatok nem adhatók ki az érintettek 
hozzájárulása nélkül; vagy

Or. en

Indokolás

A civil társadalmi szervezetek – például a betegek alapvető jogait támogató érdekképviseleti 
szervezetek – gyakran részt vesznek a kutatásban, és a gyakran korlátozott pénzügyi források 
ellenére segíthetnek a betegnyilvántartások létrehozásában. Ide tartoznak a betegek 
érdekképviseleti szervei vagy egyéb civil társadalmi szervezetek által a betegek egészségének 
vagy jogainak előmozdítására indított kezdeményezések is, mivel ezek jogszerű tevékenységek.

Módosítás 1057
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az adatfeldolgozás valamely alapítvány, 
egyesület vagy bármely más nonprofit 
szervezet megfelelő biztosítékok mellett 
végzett törvényes tevékenysége keretében 
történik, politikai, világnézeti, vallási vagy 
szakszervezeti céllal, azzal a feltétellel, 
hogy a feldolgozás kizárólag az ilyen szerv 
jelenlegi vagy volt tagjaira, vagy olyan 
személyekre vonatkozik, akik azzal 
rendszeres kapcsolatban állnak a szervezet 

d) az adatfeldolgozás valamely alapítvány, 
egyesület, munkaerő-piaci szervezet vagy 
bármely más nonprofit szervezet megfelelő 
biztosítékok mellett végzett törvényes 
tevékenysége keretében történik, politikai, 
világnézeti, vallási vagy szakszervezeti 
céllal, azzal a feltétellel, hogy a
feldolgozás kizárólag az ilyen szerv 
jelenlegi vagy volt tagjaira, vagy olyan 
személyekre vonatkozik, akik azzal 
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céljainak megfelelően, és az adatok nem 
adhatók ki az érintettek hozzájárulása 
nélkül; or

rendszeres kapcsolatban állnak a szervezet 
céljainak megfelelően, és az adatok nem 
adhatók ki az érintettek hozzájárulása 
nélkül; or

Or. en

Módosítás 1058
Timothy Kirkhope
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az adatfeldolgozás valamely alapítvány,
egyesület vagy bármely más nonprofit 
szervezet megfelelő biztosítékok mellett 
végzett törvényes tevékenysége keretében 
történik, politikai, világnézeti, vallási vagy 
szakszervezeti céllal, azzal a feltétellel, 
hogy a feldolgozás kizárólag az ilyen szerv 
jelenlegi vagy volt tagjaira, vagy olyan 
személyekre vonatkozik, akik azzal 
rendszeres kapcsolatban állnak a szervezet 
céljainak megfelelően, és az adatok nem 
adhatók ki az érintettek hozzájárulása 
nélkül; vagy

d) az adatfeldolgozás valamely alapítvány 
vagy egyesület megfelelő biztosítékok 
mellett végzett törvényes tevékenysége 
keretében történik, politikai, világnézeti, 
vallási vagy szakszervezeti céllal, azzal a 
feltétellel, hogy a feldolgozás kizárólag az 
ilyen szerv jelenlegi vagy volt tagjaira, 
vagy olyan személyekre vonatkozik, akik 
azzal rendszeres kapcsolatban állnak a 
szervezet céljainak megfelelően, és az 
adatok nem adhatók ki az érintettek 
hozzájárulása nélkül; vagy

Or. en

Módosítás 1059
Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az adatfeldolgozás valamely alapítvány, 
egyesület vagy bármely más nonprofit 
szervezet megfelelő biztosítékok mellett 
végzett törvényes tevékenysége keretében 

d) az adatfeldolgozás valamely alapítvány, 
egyesület, a munkaerőpiacon aktív 
szervezet vagy bármely más nonprofit 
szervezet megfelelő biztosítékok mellett 
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történik, politikai, világnézeti, vallási vagy 
szakszervezeti céllal, azzal a feltétellel, 
hogy a feldolgozás kizárólag az ilyen szerv 
jelenlegi vagy volt tagjaira, vagy olyan 
személyekre vonatkozik, akik azzal 
rendszeres kapcsolatban állnak a szervezet 
céljainak megfelelően, és az adatok nem 
adhatók ki az érintettek hozzájárulása 
nélkül; vagy

végzett törvényes tevékenysége keretében 
történik, politikai, világnézeti, vallási, 
sport- vagy szakszervezeti céllal, azzal a 
feltétellel, hogy a feldolgozás kizárólag az 
ilyen szerv jelenlegi vagy volt tagjaira, 
vagy olyan személyekre vonatkozik, akik 
azzal rendszeres kapcsolatban állnak a 
szervezet céljainak megfelelően, és az 
adatok nem adhatók ki az érintettek 
hozzájárulása nélkül; vagy

Or. en

Módosítás 1060
Ewald Stadler

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az adatfeldolgozás valamely alapítvány, 
egyesület vagy bármely más nonprofit 
szervezet megfelelő biztosítékok mellett 
végzett törvényes tevékenysége keretében 
történik, politikai, világnézeti, vallási vagy 
szakszervezeti céllal, azzal a feltétellel, 
hogy a feldolgozás kizárólag az ilyen szerv 
jelenlegi vagy volt tagjaira, vagy olyan 
személyekre vonatkozik, akik azzal 
rendszeres kapcsolatban állnak a szervezet 
céljainak megfelelően, és az adatok nem 
adhatók ki az érintettek hozzájárulása 
nélkül;

d) az adatfeldolgozás valamely alapítvány, 
egyesület vagy bármely más nonprofit 
szervezet megfelelő biztosítékok mellett 
végzett törvényes tevékenysége keretében 
történik, politikai, világnézeti, vallási vagy 
szakszervezeti céllal, azzal a feltétellel, 
hogy a feldolgozás kizárólag az ilyen szerv 
jelenlegi vagy volt tagjaira, vagy olyan 
személyekre vonatkozik, akik azzal 
rendszeres kapcsolatban állnak a szervezet 
céljainak megfelelően, és az adatok nem 
adhatók ki harmadik feleknek az érintettek 
hozzájárulása nélkül;

Or. de

Módosítás 1061
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – e pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az adatfeldolgozás olyan személyes 
adatokra vonatkozik, amelyeket az érintett 
egyértelműen nyilvánosságra hozott; vagy

e) az adatfeldolgozás olyan személyes 
adatokra vonatkozik, amelyeket az érintett 
egyértelműen és bizonyíthatóan
nyilvánosságra hozott; vagy

Or. en

Módosítás 1062
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Véronique 
Mathieu Houillon

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az adatfeldolgozás olyan személyes 
adatokra vonatkozik, amelyek jogi 
követelések megállapításához, 
gyakorlásához vagy védelméhez 
szükségesek; vagy

f) az adatfeldolgozás olyan személyes 
adatokra vonatkozik, amelyek jogi 
követelések megállapításához, 
gyakorlásához vagy védelméhez vagy az 
érintett harmadik felek követeléseinek 
jogilag indokolt teljestéséhez szükségesek; 
vagy

Or. en

Módosítás 1063
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az adatfeldolgozás olyan személyes 
adatokra vonatkozik, amelyek jogi 
követelések megállapításához,
gyakorlásához vagy védelméhez 
szükségesek; vagy

f) az adatfeldolgozás olyan személyes 
adatokra vonatkozik, amelyek jogi 
követelések gyakorlásához vagy 
védelméhez szükségesek, mivel azok nem 
minősülnek nyilvánvalóan 
ésszerűtlennek; vagy
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Or. en

Módosítás 1064
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az adatfeldolgozás olyan személyes 
adatokra vonatkozik, amelyek jogi 
követelések megállapításához, 
gyakorlásához vagy védelméhez 
szükségesek; vagy

f) az adatfeldolgozás olyan személyes 
adatokra vonatkozik, amelyek bármely jogi 
vagy közigazgatási követelés 
megállapításához, gyakorlásához vagy 
védelméhez szükségesek; vagy

Or. es

Indokolás

Es conveniente introducir una referencia ampliatoria de manera que quede claro que este 
tipo de datos pueden procesarse cuando se trata de reconocer, ejercitar o defender un 
derecho en un procedimiento judicial o administrativo de cualquier clase. El motivo de ello es 
que no deberían ponerse obstáculos para el ejercicio o reconocimiento de los derechos por 
cauces legalmente establecidos y dotados de las garantías necesarias. Por otra parte, en 
algunas ocasiones nos podemos encontrar con límites difusos entre los procedimientos 
judiciales y administrativos, no tanto desde la perspectiva de la autoridad ante la cual se 
sustancian, sino desde la perspectiva de su verdadera naturaleza jurídica, debiendo por ello 
quedar ambos incluidos.

Módosítás 1065
Wim van de Camp

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) az adatfeldolgozás közérdekű feladat 
ellátásához szükséges olyan uniós 
jogszabály vagy nemzeti jogszabály 
alapján, amely az érintett jogos érdekeinek 
biztosítására megfelelő intézkedéseket ír 
elő; vagy

g) az adatfeldolgozás közérdekű feladat 
ellátásához szükséges olyan nemzetközi 
egyezmény alapján, amelynek az EU vagy 
valamely tagállam szerződő fele, illetve
olyan uniós vagy nemzeti jogszabály 
alapján, amely az érintett jogos érdekének 
biztosítására megfelelő intézkedéseket ír 
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elő; vagy

Or. en

Indokolás

A közérdek nemzetközi egyezményben is megfogalmazható, még akkor is, ha nincsenek külön 
nemzeti vagy uniós jogszabályok. Ezen egyezményeknek továbbra is tiszteletben kell tartaniuk 
a személyes adatok védelméhez való jog lényegét, és a követett legitim célhoz mérten 
arányosnak kell lenniük. Emellett ha a személyes adatokat e jogalap szerint dolgozzák fel, 
akkor annak nyilvánvalóan meg kell felelnie a rendelet minden más szempontjának is.

Módosítás 1066
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) az adatfeldolgozás közérdekű feladat 
ellátásához szükséges olyan uniós 
jogszabály vagy nemzeti jogszabály 
alapján, amely az érintett jogos érdekeinek 
biztosítására megfelelő intézkedéseket ír 
elő; or

g) az adatfeldolgozás közérdekű feladat 
ellátásához szükséges olyan uniós 
jogszabály vagy nemzeti jogszabály 
alapján, amely az érintett alapvető jogainak 
és jogos érdekeinek és alapvető jogainak
biztosítására megfelelő intézkedéseket ír 
elő; vagy

Or. en

Módosítás 1067
Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) az adatfeldolgozás közérdekű feladat 
ellátásához szükséges olyan uniós 
jogszabály vagy nemzeti jogszabály 
alapján, amely az érintett jogos érdekeinek 
biztosítására megfelelő intézkedéseket ír 
elő; or

g) az adatfeldolgozás közérdekű feladat 
ellátásához szükséges, uniós jogszabály 
vagy nemzeti jogszabály alapján; vagy
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Or. en

Módosítás 1068
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) az adatfeldolgozás közérdekű feladat 
ellátásához szükséges olyan uniós 
jogszabály vagy nemzeti jogszabály 
alapján, amely az érintett jogos érdekeinek 
biztosítására megfelelő intézkedéseket ír 
elő; vagy

g) az adatfeldolgozás jól meghatározott és 
jelentős közérdekű feladat ellátásához
szükséges olyan uniós jogszabály vagy 
nemzeti jogszabály alapján, amely arányos 
az elérni kívánt céllal, tiszteletben tartja a 
személyes adatok védelméhez való jogot, 
és az érintett alapvető jogainak és
érdekeinek biztosítására megfelelő 
intézkedéseket ír elő; vagy

Or. en

Módosítás 1069
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) az egészségügyi adatok feldolgozása 
egészségügyi célból szükséges, a 81. cikk 
szerinti feltételek és biztosítékok mellett; 
vagy

h) az egészségügyi adatok feldolgozása 
egészségügyi célból szükséges, ideértve a 
történelmi, statisztikai vagy tudományos 
kutatást is, a 81. cikk szerinti feltételek és 
biztosítékok mellett; vagy

Or. en

Indokolás

Ez a pontosítás ahhoz szükséges, hogy megóvják a történelmi, statisztikai és tudományos 
kutatás céljára felhasznált egészségügyi adatok feldolgozását. A tudósok nagymértékben 
igénybe veszik a betegnyilvántartásokat és biobankokat a járványügyi, klinikai vagy 
transzlációs kutatásokhoz, ami szükségessé teszi, hogy biztosítsák a személyes adatok 
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egészségügyi célú felhasználását.

Módosítás 1070
Wim van de Camp

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) az egészségügyi adatok feldolgozása 
egészségügyi célból szükséges, a 81. cikk 
szerinti feltételek és biztosítékok mellett; 
or

h) az egészségügyi és biztosítási adatok 
feldolgozása egészségügyi célból 
szükséges, a 81. cikk szerinti feltételek és 
biztosítékok mellett; or

Or. en

Indokolás

A vonatkozó egészségügyi adatok feldolgozása nem csak – a 81. cikkben meghatározott –
egészségbiztosítás, hanem más biztosítási formák (pl. életbiztosítás) szempontjából is 
alapvető, és lehetővé kell tenni a biztosítandó kockázatok értékelése, a biztosítási díjak 
számítása, valamint a kárigények kiegyenlítése és az ellátások kifizetése tekintetében, anélkül, 
hogy minden feldolgozás előtt kérni kellene az érintett ehhez való kifejezett, konkrét és 
tájékozott hozzájárulását. Lásd továbbá a rendelet 81. cikkének módosítását.

Módosítás 1071
Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) az egészségügyi adatok feldolgozása 
egészségügyi célból szükséges, a 81. cikk 
szerinti feltételek és biztosítékok mellett; 
vagy

h) a személyes adatok egészségre 
vonatkozó információk felfedése 
érdekében való feldolgozása a megelőző 
orvoslás vagy foglalkozás-egészségügy, az 
orvosi diagnózis, az ellátások vagy 
kezelések biztosítása vagy az egészségügyi 
szolgáltatások irányítása érdekében 
szükséges, ha ezeket az adatokat a 
szakmai titoktartás kötelezettsége alatt 
álló egészségügyi szakember, vagy a 
tagállamok joga vagy az illetékes nemzeti 
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hatóságok által létrehozott szabályok 
szerint ezzel azonos titoktartási 
kötelezettség alatt álló más személy 
dolgozza fel; vagy

Or. en

Módosítás 1072
Ewald Stadler

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) az egészségügyi adatok feldolgozása 
egészségügyi célból szükséges, a 81. cikk 
szerinti feltételek és biztosítékok mellett;

h) az egészségügyi adatok feldolgozása a 
81. cikk szerinti feltételek és biztosítékok 
mellett az ott említett célokból vagy az 
ahhoz kapcsolódó szerződések teljesítése 
céljából szükséges;

Or. de

Módosítás 1073
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) az adatfeldolgozás álnevesített 
adatokra korlátozódik, amennyiben az 
érintett megfelelő védettséget élvez és a 
szolgáltatás címzettje a 19. cikk (3) 
bekezdése értelmében kifogásolási joggal 
rendelkezik, és az adatfeldolgozás az 
adatkezelő vagy harmadik fél jogszerű 
érdekének érvényesítéséhez szükséges.

Or. en
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Módosítás 1074
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) az adatfeldolgozás történelmi, 
statisztikai, vagy tudományos kutatási 
célból szükséges, a 83. cikk szerinti 
feltételek és biztosítékok mellett; 

i) az adatfeldolgozás történelmi, 
statisztikai, vagy tudományos kutatási 
célból, valamint a természetes 
leszármazásnak a büntetőeljárást 
megelőző hivatalos vagy közigazgatási 
vizsgálat során történő megállapítása 
érdekében szükséges, a 83. cikk szerinti 
feltételek és biztosítékok mellett; 

Or. es

Indokolás

Az adatfeldolgozás történelmi, statisztikai vagy tudományos kutatási célból, valamint a 
természetes leszármazásnak a büntetőeljárást megelőző hivatalos vagy közigazgatási 
vizsgálat során történő megállapítása érdekében szükséges, a 83. cikk szerinti feltételek és 
biztosítékok mellett.

Módosítás 1075
Sophia in 't Veld

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) a büntetőítéletekre vagy kapcsolódó 
biztonsági intézkedésekre vonatkozó 
adatok feldolgozása vagy a hatóság 
ellenőrzése mellett történik, vagy ha az 
adatfeldolgozásra olyan jogszabályi vagy 
szabályozási kötelezettségnek való 
megfelelés érdekében kerül sor, amelynek 
az adatfeldolgozó a hatálya alá tartozik, 
illetve fontos közérdek miatt végzett 
feladat teljesítése érdekében, amennyiben 
azt megfelelő biztosítékokat nyújtó uniós 
vagy tagállami jogszabály teszi lehetővé. A 

j) a büntetőítéletekre vagy kapcsolódó 
biztonsági intézkedésekre vonatkozó 
adatok feldolgozása vagy a felügyelő
hatóság ellenőrzése mellett és engedélyével
történik, vagy ha az adatfeldolgozásra 
olyan jogszabályi vagy szabályozási 
kötelezettségnek való megfelelés 
érdekében kerül sor, amelynek az 
adatfeldolgozó a hatálya alá tartozik, 
illetve fontos közérdek miatt végzett 
feladat teljesítése érdekében, amennyiben 
azt az érintett alapvető jogaira és 
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büntetőítéletekről csak a hatóság 
ellenőrzésével vezethető teljes körű 
nyilvántartás.

érdekeire vonatkozóan megfelelő 
biztosítékokat nyújtó uniós vagy tagállami 
jogszabály teszi lehetővé. A 
büntetőítéletekről csak a hatóság 
ellenőrzésével vezethető teljes körű 
nyilvántartás.

Or. en

Módosítás 1076
Frank Engel

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) a büntetőítéletekre vagy kapcsolódó 
biztonsági intézkedésekre vonatkozó 
adatok feldolgozása vagy a hatóság 
ellenőrzése mellett történik, vagy ha az 
adatfeldolgozásra olyan jogszabályi vagy 
szabályozási kötelezettségnek való 
megfelelés érdekében kerül sor, amelynek 
az adatfeldolgozó a hatálya alá tartozik, 
illetve fontos közérdek miatt végzett 
feladat teljesítése érdekében, amennyiben 
azt megfelelő biztosítékokat nyújtó uniós 
vagy tagállami jogszabály teszi lehetővé. A 
büntetőítéletekről csak a hatóság 
ellenőrzésével vezethető teljes körű 
nyilvántartás.

j) a büntetőítéletekre vagy kapcsolódó 
biztonsági intézkedésekre vonatkozó 
adatok feldolgozása vagy a hatóság 
ellenőrzése mellett történik, vagy ha az 
adatfeldolgozásra olyan jogszabályi vagy 
szabályozási, illetve az illetékes 
szervezetek kéréseivel és ajánlásaival, 
valamint a felügyelő hatóságok 
követelményeivel kapcsolatos
kötelezettségnek való megfelelés 
érdekében kerül sor, amelynek az 
adatfeldolgozó a hatálya alá tartozik, 
illetve fontos közérdek miatt végzett 
feladat teljesítése érdekében, amennyiben 
azt megfelelő biztosítékokat nyújtó uniós 
vagy tagállami jogszabály teszi lehetővé. A 
büntetőítéletekről csak a hatóság 
ellenőrzésével vezethető teljes körű 
nyilvántartás.

Or. en

Módosítás 1077
Wim van de Camp

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – j pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) a büntetőítéletekre vagy kapcsolódó 
biztonsági intézkedésekre vonatkozó 
adatok feldolgozása vagy a hatóság 
ellenőrzése mellett történik, vagy ha az 
adatfeldolgozásra olyan jogszabályi vagy 
szabályozási kötelezettségnek való 
megfelelés érdekében kerül sor, amelynek 
az adatfeldolgozó a hatálya alá tartozik, 
illetve fontos közérdek miatt végzett 
feladat teljesítése érdekében, amennyiben 
azt megfelelő biztosítékokat nyújtó uniós 
vagy tagállami jogszabály teszi lehetővé. A 
büntetőítéletekről csak a hatóság 
ellenőrzésével vezethető teljes körű 
nyilvántartás.

j) a büntetőítéletekre vagy kapcsolódó 
biztonsági intézkedésekre vonatkozó 
adatok feldolgozása vagy a hatóság 
ellenőrzése mellett történik, vagy ha az 
adatfeldolgozásra olyan jogszabályi vagy 
szabályozási kötelezettségnek való 
megfelelés érdekében kerül sor, amelynek 
az adatfeldolgozó a hatálya alá tartozik, 
illetve a csalás megelőzése és felderítése 
vagy fontos közérdek miatt végzett feladat 
teljesítése érdekében, amennyiben azt 
megfelelő biztosítékokat nyújtó uniós vagy 
tagállami jogszabály teszi lehetővé. A 
büntetőítéletekről csak a hatóság 
ellenőrzésével vezethető teljes körű 
nyilvántartás.

Or. en

Indokolás

A biztosítási, fizetési vagy egyéb csalás megelőzése és felderítése – vagyis hogy a pénzügyi 
szolgáltatói ágazat feldolgozza a személyes adatokat és ezeket megosztja és kölcsönösen 
ellenőrzi más pénzügyi szolgáltató cégekkel – érdekében. Ez nem csak magát az adatkezelőt 
érő kár megelőzésére, de más pénzügyi szolgáltató cégek és a pénzügyi szolgáltatói ágazat 
egésze védelmére is szolgál. A feldolgozott adatok tartalmazhatnak büntetőítéletekkel 
kapcsolatos vagy ezekhez vezető adatokat is, amelyekre a 9. cikk vonatkozik. Az ilyen 
feldolgozáshoz nem lehetséges hozzájárulást kérni.

Módosítás 1078
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) a büntetőítéletekre vagy kapcsolódó 
biztonsági intézkedésekre vonatkozó 
adatok feldolgozása vagy a hatóság 
ellenőrzése mellett történik, vagy ha az 
adatfeldolgozásra olyan jogszabályi vagy 
szabályozási kötelezettségnek való 

j) a büntetőítéletekre vagy kapcsolódó 
biztonsági intézkedésekre vonatkozó 
adatok feldolgozása a 83a. cikk szerinti 
feltételekre és biztosítékokra is 
figyelemmel vagy valamely felügyelő 
hatóság felügyelete mellett történik, vagy 
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megfelelés érdekében kerül sor, amelynek 
az adatfeldolgozó a hatálya alá tartozik, 
illetve fontos közérdek miatt végzett 
feladat teljesítése érdekében, amennyiben 
azt megfelelő biztosítékokat nyújtó uniós 
vagy tagállami jogszabály teszi lehetővé. A 
büntetőítéletekről csak a hatóság 
ellenőrzésével vezethető teljes körű 
nyilvántartás.

ha az adatfeldolgozásra olyan jogszabályi 
vagy szabályozási kötelezettségnek való 
megfelelés, vagy e megfelelés 
elmulasztásának elkerülése vagy 
munkaerő-piaci kollektív szerződések 
érdekében kerül sor, amelyeknek az 
adatfeldolgozó a hatálya alá tartozik, 
illetve fontos közérdek miatt végzett 
feladat teljesítése érdekében, amennyiben 
azt megfelelő biztosítékokat nyújtó uniós 
vagy tagállami jogszabály teszi lehetővé. A 
büntetőítéletekről csak a hatóság 
ellenőrzésével vezethető teljes körű 
nyilvántartás.

Or. en

Indokolás

The amendment clarifies the wording by providing a supervised control for organisations that 
process criminal conviction data. Also the amendment clarifies that not every instance of 
processing carried out for legal or regulatory compliance reasons will be specifically 
required by law. In certain cases such processing will be undertaken as part of a risk 
management process designed to prevent a breach of the law. It must also be ensured that 
employers following collective agreements can receive information on (potential) employees 
criminal convictions. This is especially important for employees dealing with children.

Módosítás 1079
Timothy Kirkhope
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) a büntetőítéletekre vagy kapcsolódó 
biztonsági intézkedésekre vonatkozó 
adatok feldolgozása vagy a hatóság 
ellenőrzése mellett történik, vagy ha az 
adatfeldolgozásra olyan jogszabályi vagy 
szabályozási kötelezettségnek való 
megfelelés érdekében kerül sor, amelynek 
az adatfeldolgozó a hatálya alá tartozik, 
illetve fontos közérdek miatt végzett 
feladat teljesítése érdekében, amennyiben 

j) a büntetőítéletekre vagy kapcsolódó 
biztonsági intézkedésekre vonatkozó 
adatok feldolgozása vagy a hatóság 
ellenőrzése mellett történik, vagy ha az 
adatfeldolgozásra olyan jogszabályi vagy 
szabályozási kötelezettségnek való 
megfelelés érdekében kerül sor, amelynek 
az adatfeldolgozó a hatálya alá tartozik, 
illetve fontos közérdek miatt végzett 
feladat teljesítése érdekében, amennyiben 
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azt megfelelő biztosítékokat nyújtó uniós 
vagy tagállami jogszabály teszi lehetővé. A 
büntetőítéletekről csak a hatóság 
ellenőrzésével vezethető teljes körű
nyilvántartás.

azt megfelelő biztosítékokat nyújtó uniós 
vagy tagállami jogszabály teszi lehetővé. A 
büntetőítéletekről csak a hatóság 
ellenőrzésével vezethető nyilvántartás.

Or. en

Módosítás 1080
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) a büntetőítéletekre vagy kapcsolódó 
biztonsági intézkedésekre vonatkozó 
adatok feldolgozása vagy a hatóság 
ellenőrzése mellett történik, vagy ha az 
adatfeldolgozásra olyan jogszabályi vagy 
szabályozási kötelezettségnek való 
megfelelés érdekében kerül sor, amelynek 
az adatfeldolgozó a hatálya alá tartozik, 
illetve fontos közérdek miatt végzett 
feladat teljesítése érdekében, amennyiben 
azt megfelelő biztosítékokat nyújtó uniós 
vagy tagállami jogszabály teszi lehetővé. A 
büntetőítéletekről csak a hatóság 
ellenőrzésével vezethető teljes körű 
nyilvántartás.

j) a közigazgatási szankciókra, ítéletekre, 
bűncselekményekre, büntetőítéletekre
vagy kapcsolódó biztonsági intézkedésekre 
vonatkozó adatok feldolgozása vagy a 
hatóság ellenőrzése mellett történik, vagy 
ha az adatfeldolgozásra olyan jogszabályi 
vagy szabályozási kötelezettségnek való 
megfelelés érdekében kerül sor, amelynek 
az adatfeldolgozó a hatálya alá tartozik, 
illetve fontos közérdek miatt végzett 
feladat teljesítése érdekében, amennyiben 
azt megfelelő biztosítékokat nyújtó uniós 
vagy tagállami jogszabály teszi lehetővé. A 
büntetőítéletekről csak a hatóság 
ellenőrzésével vezethető teljes körű 
nyilvántartás.

Or. en

Módosítás 1081
Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) a büntetőítéletekre vagy kapcsolódó j) a bűncselekményekre, büntetőítéletekre 
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biztonsági intézkedésekre vonatkozó 
adatok feldolgozása vagy a hatóság 
ellenőrzése mellett történik, vagy ha az 
adatfeldolgozásra olyan jogszabályi vagy 
szabályozási kötelezettségnek való 
megfelelés érdekében kerül sor, amelynek 
az adatfeldolgozó a hatálya alá tartozik, 
illetve fontos közérdek miatt végzett 
feladat teljesítése érdekében, amennyiben 
azt megfelelő biztosítékokat nyújtó uniós 
vagy tagállami jogszabály teszi lehetővé. A 
büntetőítéletekről csak a hatóság 
ellenőrzésével vezethető teljes körű 
nyilvántartás.

vagy kapcsolódó biztonsági intézkedésekre 
vonatkozó személyes adatok feldolgozása 
vagy a hatóság ellenőrzése mellett történik, 
vagy ha az adatfeldolgozásra olyan 
jogszabályi vagy szabályozási 
kötelezettségnek való megfelelés 
érdekében kerül sor, amelynek az 
adatfeldolgozó a hatálya alá tartozik, 
illetve fontos közérdek miatt végzett 
feladat teljesítése érdekében, amennyiben 
azt megfelelő biztosítékokat nyújtó uniós 
vagy tagállami jogszabály teszi lehetővé. A 
büntetőítéletekről csak a hatóság 
ellenőrzésével vezethető teljes körű 
nyilvántartás.

Or. en

Módosítás 1082
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) a büntetőítéletekre vagy kapcsolódó 
biztonsági intézkedésekre vonatkozó 
adatok feldolgozása vagy a hatóság 
ellenőrzése mellett történik, vagy ha az 
adatfeldolgozásra olyan jogszabályi vagy 
szabályozási kötelezettségnek való 
megfelelés érdekében kerül sor, amelynek 
az adatfeldolgozó a hatálya alá tartozik, 
illetve fontos közérdek miatt végzett 
feladat teljesítése érdekében, amennyiben 
azt megfelelő biztosítékokat nyújtó uniós 
vagy tagállami jogszabály teszi lehetővé. A 
büntetőítéletekről csak a hatóság 
ellenőrzésével vezethető teljes körű 
nyilvántartás.

j) a büntetőítéletekre vagy kapcsolódó 
biztonsági intézkedésekre vonatkozó 
adatok feldolgozása vagy a hatóság 
ellenőrzése mellett történik, vagy ha az 
adatfeldolgozásra olyan jogszabályi vagy 
szabályozási kötelezettségnek való 
megfelelés érdekében kerül sor, amelynek 
az adatfeldolgozó a hatálya alá tartozik, 
illetve fontos közérdek miatt végzett 
feladat teljesítése érdekében, amennyiben 
azt megfelelő biztosítékokat nyújtó uniós 
vagy tagállami jogszabály teszi lehetővé. A 
büntetőítéletekről csak a hatóság 
ellenőrzésével vezethető teljes körű vagy 
részleges nyilvántartás.

Or. es
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Indokolás

A szöveg arra utal, hogy lehet részleges nyilvántartást vezetni a büntetőítéletekről vagy a 
biztonsági intézkedésekről a hatóságok ellenőrzése nélkül. Valamennyi ilyen jellegű – akár 
teljes körű, akár részleges – nyilvántartást hatósági ellenőrzés mellett kell vezetni.

Módosítás 1083
Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) az adatfeldolgozás kizárólag az 
egyének esélyegyenlőségi jogainak 
érvényesítése, illetve az adatkezelőhöz –
vagy olyan vállalkozások csoportjához, 
amelynek az adatkezelő tagja – tartozó 
munkaerőn belüli befogadás és sokféleség 
előmozdítása céljából szükséges; 

Or. en

Módosítás 1084
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Véronique 
Mathieu Houillon

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) az egészségügyi adatok feldolgozása 
szükséges az érintett, az érintett 
családtagjai és értékei érdekében eljáró 
magán szociális védelmi rendszerek 
számára, különösen a jövedelembiztonság 
vagy kockázatkezelési eszközök 
biztosítása, valamint a generációk közötti 
igazságos teherviselésnek az elosztás 
révén való fokozása esetében.

Or. en
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Indokolás

Taken from ITRE-opinion.

Módosítás 1085
Ewald Stadler

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) a megfelelési jogszabályoknak való 
megfelelés érdekében azok a személyek, 
akikre e jogszabályok vonatkoznak, a 
megfelelési jogszabályoknak való 
megfeleléshez szükséges mértékig 
feldolgozhatnak adatokat.

Or. de

Módosítás 1086
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – j b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

jb) az adatfeldolgozás vállalkozások 
csoportjainak törvényes belső céljaihoz 
szükséges, és abban az esetben, ha az 
érintettek érdekeit megfelelően figyelembe 
veszik a belső adatvédelmi rendelkezések 
vagy az azokkal egyenértékű, a 38c. 
cikkben említett magatartási kódexek;

Or. en

Módosítás 1087
Alexander Alvaro
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Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a személyes adatok (1) bekezdés 
szerinti különleges kategóriáinak 
feldolgozására és a (2) bekezdésben 
meghatározott kivételekre vonatkozó
feltételek és megfelelő biztosítékok további 
meghatározása érdekében a 86. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el.

törölve

Or. en

Módosítás 1088
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a személyes adatok (1) bekezdés 
szerinti különleges kategóriáinak 
feldolgozására és a (2) bekezdésben 
meghatározott kivételekre vonatkozó 
feltételek és megfelelő biztosítékok további 
meghatározása érdekében a 86. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el.

törölve

Or. en

Módosítás 1089
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a személyes adatok (1) bekezdés 
szerinti különleges kategóriáinak 
feldolgozására és a (2) bekezdésben 
meghatározott kivételekre vonatkozó 
feltételek és megfelelő biztosítékok további 
meghatározása érdekében a 86. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el.

törölve

Or. es

Indokolás

A tartalom túlzott, mivel felhatalmazza a Bizottságot, hogy az eszközzel kapcsolatos alapvető 
szempontokat kifejtsen, és ezt egy olyan területen teszi, amely az e rendeletben említett 
adattípusok miatt különösen érzékeny. Következésképpen megfelelőbb volna e szempontokat 
magában a rendeletben kifejteni.

Módosítás 1090
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a személyes adatok (1) bekezdés 
szerinti különleges kategóriáinak 
feldolgozására és a (2) bekezdésben 
meghatározott kivételekre vonatkozó 
feltételek és megfelelő biztosítékok további 
meghatározása érdekében a 86. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el.

törölve

Or. en

Módosítás 1091
Timothy Kirkhope



PE506.146v01-00 110/167 AM\928600HU.doc

HU

az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a személyes adatok (1) bekezdés 
szerinti különleges kategóriáinak 
feldolgozására és a (2) bekezdésben 
meghatározott kivételekre vonatkozó 
feltételek és megfelelő biztosítékok további 
meghatározása érdekében a 86. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el.

törölve

Or. en

Módosítás 1092
Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a személyes adatok (1) bekezdés 
szerinti különleges kategóriáinak 
feldolgozására és a (2) bekezdésben 
meghatározott kivételekre vonatkozó 
feltételek és megfelelő biztosítékok további 
meghatározása érdekében a 86. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el.

törölve

Or. en

Módosítás 1093
Dimitrios Droutsas
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Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a személyes adatok (1) bekezdés 
szerinti különleges kategóriáinak 
feldolgozására és a (2) bekezdésben 
meghatározott kivételekre vonatkozó 
feltételek és megfelelő biztosítékok további 
meghatározása érdekében a 86. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el.

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy – az Európai Adatvédelmi Testület 
véleményének kikérését követően – a 
személyes adatok (1) bekezdés szerinti 
különleges kategóriáinak feldolgozására és 
a (2) bekezdésben meghatározott 
kivételekre vonatkozó feltételek és 
megfelelő biztosítékok további 
meghatározása érdekében a 86. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el.

Or. en

Módosítás 1094
Judith Sargentini

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok határozzák meg a 
nemzeti azonosító számok és egyéb 
általános jellegű azonosító jelek 
feldolgozásának feltételeit.

Or. en

Indokolás

Ez a szöveg a hatályos adatvédelmi irányelvből származik. Lehetőséget biztosít a tagállamok 
számára, hogy sajátos szigorúbb határokat szabjanak a nemzeti azonosító számok –
különösen a kormányzati használati körön kívüli – használati módjának.

Módosítás 1095
Alexander Alvaro
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Rendeletre irányuló javaslat
10. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. cikk törölve
Az azonosítást lehetővé nem tevő 

adatfeldolgozás
Amennyiben az adatkezelő által 
feldolgozott adatok nem teszik lehetővé az 
adatkezelő számára, hogy azonosítson egy 
természetes személyt, az adatkezelő nem 
köteles kiegészítő információkat 
beszerezni annak érdekében, hogy pusztán 
azért azonosítsa az érintettet, hogy 
megfeleljen e rendelet valamelyik 
rendelkezésének.

Or. en

Indokolás

Átemelve az új 5c. cikkbe.

Módosítás 1096
Ewald Stadler

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az azonosítást lehetővé nem tevő 
adatfeldolgozás

Automatizált adatfeldolgozási eljárás

Or. de

Módosítás 1097
Timothy Kirkhope
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Amennyiben az adatkezelő által 
feldolgozott adatok nem teszik lehetővé az 
adatkezelő számára, hogy azonosítson egy 
természetes személyt, az adatkezelő nem 
köteles kiegészítő információkat 
beszerezni annak érdekében, hogy pusztán 
azért azonosítsa az érintettet, hogy 
megfeleljen e rendelet valamelyik 
rendelkezésének.

törölve

Or. en

Módosítás 1098
Ewald Stadler

Rendeletre irányuló javaslat
10. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Amennyiben az adatkezelő által 
feldolgozott adatok nem teszik lehetővé az 
adatkezelő számára, hogy azonosítson egy 
természetes személyt, az adatkezelő nem 
köteles kiegészítő információkat 
beszerezni annak érdekében, hogy pusztán 
azért azonosítsa az érintettet, hogy 
megfeleljen e rendelet valamelyik 
rendelkezésének.

törölve

Or. de

Módosítás 1099
Ewald Stadler

Rendeletre irányuló javaslat
10. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az adatkezelő által (1) A több adatkezelő általi automatizált 
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feldolgozott adatok nem teszik lehetővé az 
adatkezelő számára, hogy azonosítson egy 
természetes személyt, az adatkezelő nem 
köteles kiegészítő információkat beszerezni 
annak érdekében, hogy pusztán azért 
azonosítsa az érintettet, hogy megfeleljen e 
rendelet valamelyik rendelkezésének.

adatfeldolgozás engedélyezhető, 
amennyiben ez az eljárás megfelelő az 
érintettek jogos érdekeinek, illetve a 
résztvevő adatkezelők feladatainak vagy 
üzleti céljainak szempontjából, és ezen 
adatkezelők mindegyike teljes körű 
ellenőrzést gyakorol legalább az általa 
gyűjtött adatok feldolgozása felett; 
Számos adatkezelő az összes adat felett is 
gyakorolhat teljes ellenőrzést közös 
automatizált feldolgozási eljárás során.
(2) Az adatkezelők biztosítják, hogy a 
közös eljárás törvényességét ellenőrizni 
lehessen. E célból írásban közölni kell:
a) a közös automatizált adatfeldolgozási 
eljárás indokát és célját;
b) minden résztvevő adatkezelő nevét és 
céljait;
c) a harmadik felek nevét, akiknek az 
adatokat továbbítják;
d) az adatok típusát;
e) a szükséges technikai és szervezeti 
intézkedéseket és eljárásokat.
(3) Az adatfeldolgozási eljárás érintettje 
érvényesítheti jogait mindegyik 
adatkezelővel szemben. Ha az adott 
adatkezelő nem gyakorol teljes körű 
ellenőrzést az adatok felett, az érintett 
kérését továbbítania kell az adatokat 
gyűjtő adatkezelőnek. Az érintettet 
tájékoztatni kell arról, hogy kérelmét 
továbbították az adatkezelőnek. Az érintett 
tájékoztatáshoz való joga kiterjed a közös 
adatfeldolgozási eljárás összes 
adatkezelőjére és minden céljára.
(4) Az adatkezelők egyetemlegesen 
felelősek a teljes adatfeldolgozási eljárás 
megfelelőségéért e rendelet adatvédelmi 
előírásai értelmében. 

Or. de
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Módosítás 1100
Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az adatkezelő által 
feldolgozott adatok nem teszik lehetővé az 
adatkezelő számára, hogy azonosítson egy 
természetes személyt, az adatkezelő nem 
köteles kiegészítő információkat beszerezni 
annak érdekében, hogy pusztán azért 
azonosítsa az érintettet, hogy megfeleljen e 
rendelet valamelyik rendelkezésének.

Amennyiben az adatkezelő által 
feldolgozott adatok az általa használt 
eszközök révén nem teszik lehetővé az 
adatkezelő számára, hogy azonosítson egy 
természetes személyt, az adatkezelő nem 
köteles kiegészítő információkat beszerezni 
annak érdekében, hogy pusztán azért 
azonosítsa az érintettet, hogy megfeleljen e 
rendelet valamelyik rendelkezésének.

Or. en

Módosítás 1101
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az adatkezelő által 
feldolgozott adatok nem teszik lehetővé az 
adatkezelő számára, hogy azonosítson egy 
természetes személyt, az adatkezelő nem 
köteles kiegészítő információkat beszerezni 
annak érdekében, hogy pusztán azért 
azonosítsa az érintettet, hogy megfeleljen e 
rendelet valamelyik rendelkezésének.

Amennyiben az adatkezelő által 
feldolgozott adatok nem teszik lehetővé az 
adatkezelő számára, hogy azonosítson vagy 
egyedileg elkülönítsen egy természetes 
személyt, illetve azok kizárólag álnevekkel 
kapcsolatos adatokból állnak, az 
adatkezelő nem köteles kiegészítő 
információkat beszerezni annak érdekében, 
hogy pusztán azért azonosítsa az érintettet, 
hogy megfeleljen e rendelet valamelyik 
rendelkezésének.

Or. en

Módosítás 1102
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az adatkezelő által 
feldolgozott adatok nem teszik lehetővé az 
adatkezelő számára, hogy azonosítson egy 
természetes személyt, az adatkezelő nem 
köteles kiegészítő információkat beszerezni 
annak érdekében, hogy pusztán azért 
azonosítsa az érintettet, hogy megfeleljen e 
rendelet valamelyik rendelkezésének.

Amennyiben az adatkezelő által 
feldolgozott adatok, különösen, ha 
anonimak vagy álnevesítettek, nem teszik 
lehetővé az adatkezelő számára, hogy 
azonosítson egy természetes személyt, az 
adatkezelő nem köteles kiegészítő 
információkat beszerezni annak érdekében, 
hogy pusztán azért azonosítsa az érintettet, 
hogy megfeleljen e rendelet valamelyik 
rendelkezésének.

Or. en

Módosítás 1103
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az adatkezelő által 
feldolgozott adatok nem teszik lehetővé az 
adatkezelő számára, hogy azonosítson egy 
természetes személyt, az adatkezelő nem 
köteles kiegészítő információkat beszerezni 
annak érdekében, hogy pusztán azért 
azonosítsa az érintettet, hogy megfeleljen e 
rendelet valamelyik rendelkezésének.

Amennyiben az adatkezelő által 
feldolgozott adatok, különösen, ha 
anonimak vagy álnevesítettek, nem teszik 
lehetővé az adatkezelő vagy -feldolgozó
számára, hogy azonosítson egy természetes 
személyt, az adatkezelő nem köteles 
kiegészítő információkat feldolgozni vagy
beszerezni annak érdekében, hogy pusztán 
azért azonosítsa az érintettet, hogy 
megfeleljen e rendelet valamelyik 
rendelkezésének.

Or. en

Módosítás 1104
Sonia Alfano, Gianni Vattimo



AM\928600HU.doc 117/167 PE506.146v01-00

HU

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az adatkezelő által 
feldolgozott adatok nem teszik lehetővé az 
adatkezelő számára, hogy azonosítson egy 
természetes személyt, az adatkezelő nem 
köteles kiegészítő információkat beszerezni 
annak érdekében, hogy pusztán azért 
azonosítsa az érintettet, hogy megfeleljen e 
rendelet valamelyik rendelkezésének.

Amennyiben az adatkezelő által 
feldolgozott adatok nem teszik lehetővé az 
adatkezelő számára, hogy azonosítson vagy 
egyedileg elkülönítsen egy természetes 
személyt, az adatkezelő nem szerez be 
kiegészítő információkat annak érdekében, 
hogy pusztán azért azonosítsa az érintettet, 
hogy megfeleljen e rendelet valamelyik 
rendelkezésének.

Or. en

Módosítás 1105
Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
10 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. cikk
Oktatás

Az uniós polgárok és lakosok számára 
megfelelő oktatást kell biztosítani az 
adatvédelemről az általános médiaismereti 
oktatás keretén belül. Ennek támogatása 
az illetékes tagállamok, illetve uniós 
intézmények és szervek feladata.

Or. en

Indokolás

Lásd a 52. cikk (2) bekezdéséhez fűzött, kapcsolódó módosítást.

Módosítás 1106
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio
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Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az adatkezelőnek a személyes adatok 
feldolgozása tekintetében és az érintettek 
jogainak gyakorlása érdekében átlátható és 
könnyen hozzáférhető politikákkal kell 
rendelkeznie.

(1) Az adatkezelőnek a személyes adatok 
feldolgozása tekintetében és az érintettek 
jogainak gyakorlása érdekében az 
átláthatóság és a hozzáférhetőség 
szempontjait figyelembe véve kell 
működnie. E célból a fenti szempontokat 
az érintettek tudomására hozandó 
szakpolitikák segítségével terjesztheti.

Or. es

Indokolás

A módosítás hangsúlyozza az átláthatóság és hozzáférhetőség alapelvét, ugyanakkor nem 
csorbítja a rendelet lapján kidolgozott egyedi szakpolitikák kialakításának lehetőségét. A 
szakpolitika kialakítása már nem általános követelmény, hanem az egyes adatkezelők 
felelőssége, azzal a lehetőséggel kiegészítve, hogy a felügyelő hatóságok ajánlásokat és 
ösztönzőket hozhatnak létre.

Módosítás 1107
Timothy Kirkhope
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az adatkezelőnek a személyes adatok 
feldolgozása tekintetében és az érintettek 
jogainak gyakorlása érdekében átlátható és 
könnyen hozzáférhető politikákkal kell 
rendelkeznie.

(1) Az adatkezelőnek a személyes adatok 
feldolgozása tekintetében és az érintettek 
jogainak gyakorlása érdekében átlátható és 
könnyen hozzáférhető politikákkal kell 
rendelkeznie a gyakorlati kódexben 
foglaltak szerint.

Or. en

Módosítás 1108
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel
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Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az adatkezelőnek a személyes adatok 
feldolgozása tekintetében és az érintettek 
jogainak gyakorlása érdekében átlátható és 
könnyen hozzáférhető politikákkal kell 
rendelkeznie.

(1) Az adatkezelőnek a személyes adatok 
feldolgozása tekintetében és az érintettek 
jogainak gyakorlása érdekében egyszerű, 
tömör, átlátható, jól felépített és könnyen 
hozzáférhető politikákkal kell 
rendelkeznie.

Or. en

Indokolás

A módosítás hozzáigazítja a 11. cikket a 7. cikk (2b) bekezdésével, hogy lehetővé tegye az 
adatkezelők számára egyetlen adatvédelmi politika használatát, ugyanakkor bevezeti z e 
dokumentumokhoz kapcsolt fogyasztói szerződésekben levő nem korrekt fogalmakra 
vonatkozó jól megalapozott elveket.

Módosítás 1109
Alexander Alvaro

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az adatkezelő a személyes adatok 
feldolgozására vonatkozó tájékoztatást és 
értesítést, különösen a kifejezetten 
gyermekeknek szóló tájékoztatást, az 
érintett részére érthető formában, az 
érintett befogadóképességének megfelelő,
világos és közérthető nyelven nyújtja.

(2) Az adatkezelő a személyes adatok 
feldolgozására vonatkozó tájékoztatást és 
értesítést, különösen a kifejezetten 
gyermekeknek szóló tájékoztatást, az 
érintett részére érthető formában, világos 
és közérthető nyelven nyújtja.

Or. en

Módosítás 1110
Stanimir Ilchev
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Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az adatkezelő a személyes adatok 
feldolgozására vonatkozó tájékoztatást és 
értesítést, különösen a kifejezetten 
gyermekeknek szóló tájékoztatást, az 
érintett részére érthető formában, az 
érintett befogadóképességének megfelelő, 
világos és közérthető nyelven nyújtja.

(2) Az adatkezelő a személyes adatok 
feldolgozására vonatkozó tájékoztatást és 
értesítést, különösen a kifejezetten 
gyermekeknek szóló tájékoztatást, az 
érintett részére érthető és tartós formában, 
az érintett befogadóképességének 
megfelelő, világos és közérthető nyelven 
nyújtja.

Or. de

Módosítás 1111
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az adatkezelő a személyes adatok 
feldolgozására vonatkozó tájékoztatást és 
értesítést, különösen a kifejezetten 
gyermekeknek szóló tájékoztatást, az 
érintett részére érthető formában, az 
érintett befogadóképességének megfelelő, 
világos és közérthető nyelven nyújtja.

(2) Az adatkezelő a személyes adatok 
feldolgozására vonatkozó tájékoztatást és 
értesítést az érintett részére érthető 
formában, lehetőség szerint minél 
világosabb és közérthetőbb nyelven 
nyújtja. Ez utóbbira kiemelt figyelmet kell 
fordítani a kifejezetten gyermekeknek 
szóló tájékoztatások esetében.

Or. es

Indokolás

Általánosságban túlzónak és kivitelezhetetlennek bizonyulhat az az előírás, hogy a nyelvet  
érintettek igényeihez kell igazítani. A módosítás más fogalmazást javasol az aránytalan teher 
elkerülése érdekében.

Módosítás 1112
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az adatkezelő a személyes adatok 
feldolgozására vonatkozó tájékoztatást és 
értesítést, különösen a kifejezetten 
gyermekeknek szóló tájékoztatást, az 
érintett részére érthető formában, az 
érintett befogadóképességének megfelelő,
világos és közérthető nyelven nyújtja.

(2) Az adatkezelő a személyes adatok 
feldolgozására vonatkozó tájékoztatást és 
értesítést, különösen a kifejezetten 
gyermekeknek szóló tájékoztatást, az 
érintett részére érthető formában, világos 
és közérthető nyelven nyújtja.

Or. en

Módosítás 1113
Timothy Kirkhope
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az adatkezelő a személyes adatok 
feldolgozására vonatkozó tájékoztatást és 
értesítést, különösen a kifejezetten 
gyermekeknek szóló tájékoztatást, az 
érintett részére érthető formában, az 
érintett befogadóképességének megfelelő, 
világos és közérthető nyelven nyújtja.

(2) Az adatkezelő a személyes adatok 
feldolgozására vonatkozó tájékoztatást és 
értesítést, különösen a kifejezetten 
gyermekeknek szóló tájékoztatást, az 
érintett részére érthető formában, az 
érintett befogadóképességének megfelelő, 
világos és közérthető nyelven teszi 
elérhetővé.

Or. en

Módosítás 1114
Silvia-Adriana Ţicău, Bernd Lange

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az adatkezelő a személyes adatok (2) Az adatkezelő azon személyes adatok 
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feldolgozására vonatkozó tájékoztatást és 
értesítést, különösen a kifejezetten 
gyermekeknek szóló tájékoztatást, az 
érintett részére érthető formában, az 
érintett befogadóképességének megfelelő, 
világos és közérthető nyelven nyújtja.

feldolgozására vonatkozó tájékoztatást és 
értesítést, amelyekhez e rendelet 
értelmében köteles hozzáférést biztosítani, 
az érintett részére érthető formában, egy 
átlagos műveltségű, figyelmes és értelmes, 
átlagos fogyasztó számára érthető módon
nyújtja.

Or. en

Módosítás 1115
Csaba Sógor

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tájékoztatást az érintettek számára 
olyan formában kell megadni, amely 
megfelelő módon biztosítja a helyzetük 
megértéséhez és döntéshozatalukhoz 
szükséges információkat. Az adatkezelő 
ezért az adatfeldolgozás különféle típusai, 
azok feltételei és következményei 
tekintetében könnyen érthetően, ikonok és 
más grafikus jelek használatával mutatja 
be és közli adatvédelmi politikáit. A teljes 
körű tájékoztatást – kérelemre –
rendelkezésre bocsátják a 14. cikkel 
összhangban.

Or. hu

Indokolás

Az ikonokon kívül más grafikus jelek is segíthetik a megértést.

Módosítás 1116
Rui Tavares

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az adatkezelő az adatfeldolgozás 
különféle típusai, azok feltételei és 
következményei tekintetében könnyen 
érthetően, ikonok használatával mutatja 
be és közli adatvédelmi politikáit. A 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 
alábbiak további, , ikonok használatán 
alapuló meghatározása érdekében a 86. 
cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el. Egy 
ilyen, ikonok használatán alapuló mód 
tájékoztatást tartalmaz az adatfeldolgozás 
céljához kapcsolódóan, arról, hogy 
kiadnak-e adatokat harmadik feleknek és 
mi az adatkiadás célja, a nyomon követési 
rendszerekről, a jogorvoslatra vonatkozó 
információkról és a jogorvoslat 
elérhetőségéről, az adatkezelő elérhető és 
ténylegesen működő kapcsolattartó 
pontjairól, az adatvédelmi politikákról és 
az adatkezelő által alkalmazott 
intézkedésekről, illetve az adattárolás 
időtartamáról.

Or. en

Módosítás 1117
Csaba Sógor

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy – az Európai Adatvédelmi Testület 
véleményének kikérését követően – a 
tájékoztatás szabványosított módon 
történő biztosítása érdekében a 
feldolgozás jellegére, a tárolás 
időtartamára, az adatok ikonok vagy más 
eszközök létrehozásán keresztüli 
továbbítására vagy törlésére vonatkozóan 
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a (3) bekezdésben említett ikonok és más 
grafikus jelek használatával történő leírás 
további meghatározása érdekében a 86. 
cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el.

Or. hu

Indokolás

Az ikonokon kívül más grafikus jelek is segíthetik a megértést.

Módosítás 1118
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. cikk
A 2002/58/EK irányelv 12. cikke, valamint 
a 2002/22/EK irányelv 20. cikke és 21. 
cikke (3) bekezdésének e) pontja az 
érintettek átlátható tájékoztatáshoz és 
közlésekhez való jogának alkalmazása, 
amely előírja, hogy az adatkezelő 
tájékoztatja az érintetteket azon jogukról, 
hogy dönthetnek saját személyes adataik 
felhasználásáról, és felhívja figyelmüket a 
beépített adatvédelem elveinek 
megfelelően fejlesztett rendszerek létére.

Or. en

Indokolás

Az elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv 12. cikke és az egyetemes szolgáltatási 
irányelv 20. és 21. cikke az egyetemes szolgáltatások hatályának részeként a telefonkönyvi 
szolgáltatásokra vonatkozik. A tudakozószolgáltatást nyújtók adatbázisainak „átfogónak” kell 
lenniük, ezért fontos, hogy szerepeljenek benne az előfizetői adatok, ahogy az is fontos, hogy
az előfizetőt világosan tájékoztatni kell valamennyi választási lehetőségéről, a tagállam által 
alkalmazott modelltől (előzetes vagy utólagos letiltás lehetőségét biztosító, vagy vegyes 
rendszer) függetlenül.
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Módosítás 1119
Timothy Kirkhope
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az adatkezelő kialakítja a 14. cikk 
szerinti tájékoztatáshoz, valamint az 
érintettek 13. cikkben és 15–19. cikkben 
említett jogainak gyakorlásához szükséges 
eljárásokat. Az adatkezelő különösen a 13. 
cikkben és a 15–19. cikkben említett 
tevékenységek iránti kérelmek 
megkönnyítésére szolgáló 
mechanizmusokat biztosítja. Amennyiben 
a személyes adatokat automatizált módon 
dolgozzák fel, az adatkezelő biztosítja 
továbbá a kérelmek elektronikus úton 
történő benyújtásának lehetőségét is.

törölve

Or. en

Módosítás 1120
Sarah Ludford

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az adatkezelő kialakítja a 14. cikk 
szerinti tájékoztatáshoz, valamint az 
érintettek 13. cikkben és 15–19. cikkben 
említett jogainak gyakorlásához szükséges 
eljárásokat. Az adatkezelő különösen a 13. 
cikkben és a 15–19. cikkben említett 
tevékenységek iránti kérelmek 
megkönnyítésére szolgáló 
mechanizmusokat biztosítja. Amennyiben 
a személyes adatokat automatizált módon 
dolgozzák fel, az adatkezelő biztosítja 
továbbá a kérelmek elektronikus úton 
történő benyújtásának lehetőségét is.

törölve
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Or. en

Indokolás

Az a követelmény, hogy az adatkezelő „eljárásokat alakítson ki” és „mechanizmusokat 
biztosítson”, túlszabályozás. Az a követelmény pedig, hogy az adatkezelő biztosítsa a 
kérelmek elektronikus benyújtásának lehetőségét is, azzal a kockázattal jár, hogy technológiai 
szempontból nem lesz semleges.

Módosítás 1121
Alexander Alvaro

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az adatkezelő kialakítja a 14. cikk 
szerinti tájékoztatáshoz, valamint az 
érintettek 13. cikkben és 15–19. cikkben 
említett jogainak gyakorlásához szükséges 
eljárásokat. Az adatkezelő különösen a 13. 
cikkben és a 15–19. cikkben említett 
tevékenységek iránti kérelmek 
megkönnyítésére szolgáló 
mechanizmusokat biztosítja. Amennyiben 
a személyes adatokat automatizált módon 
dolgozzák fel, az adatkezelő biztosítja
továbbá a kérelmek elektronikus úton 
történő benyújtásának lehetőségét is.

(1) Az adatkezelő kialakítja a 14. cikk 
szerinti tájékoztatáshoz, valamint az 
érintettek 13. cikkben és 15–19. cikkben 
említett jogainak gyakorlásához szükséges 
eljárásokat. Az adatkezelő különösen a 13. 
cikkben és a 15–19. cikkben említett 
tevékenységek iránti kérelmek 
megkönnyítésére szolgáló 
mechanizmusokat biztosítja. Amennyiben 
a személyes adatokat automatizált módon 
dolgozzák fel, az adatkezelő biztosíthatja
továbbá a kérelmek elektronikus úton 
történő benyújtásának lehetőségét is.

Or. en

Módosítás 1122
Nils Torvalds

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az adatkezelő kialakítja a 14. cikk 
szerinti tájékoztatáshoz, valamint az 
érintettek 13. cikkben és 15–19. cikkben 
említett jogainak gyakorlásához szükséges 

(1) Az adatkezelő kialakítja a 14. cikk 
szerinti tájékoztatáshoz, valamint az 
érintettek 13. cikkben és 15–19. cikkben 
említett jogainak gyakorlásához szükséges 
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eljárásokat. Az adatkezelő különösen a 13. 
cikkben és a 15–19. cikkben említett 
tevékenységek iránti kérelmek 
megkönnyítésére szolgáló 
mechanizmusokat biztosítja. Amennyiben 
a személyes adatokat automatizált módon 
dolgozzák fel, az adatkezelő biztosítja 
továbbá a kérelmek elektronikus úton 
történő benyújtásának lehetőségét is.

eljárásokat. Az adatkezelő különösen a 13. 
cikkben és a 15–19. cikkben említett 
tevékenységek iránti kérelmek 
megkönnyítésére szolgáló 
mechanizmusokat biztosítja. Amennyiben 
a személyes adatokat automatizált módon 
dolgozzák fel, és hacsak nem követel 
aránytalan erőfeszítéseket vagy 
költségeket, az adatkezelő biztosítja 
továbbá a kérelmek elektronikus úton 
történő benyújtásának lehetőségét is.

Or. en

Módosítás 1123
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az adatkezelő kialakítja a 14. cikk 
szerinti tájékoztatáshoz, valamint az 
érintettek 13. cikkben és 15–19. cikkben 
említett jogainak gyakorlásához szükséges 
eljárásokat. Az adatkezelő különösen a 13. 
cikkben és a 15–19. cikkben említett 
tevékenységek iránti kérelmek 
megkönnyítésére szolgáló 
mechanizmusokat biztosítja. Amennyiben
a személyes adatokat automatizált módon 
dolgozzák fel, az adatkezelő biztosítja 
továbbá a kérelmek elektronikus úton 
történő benyújtásának lehetőségét is.

(1) Az adatkezelő biztosítja a 14. cikk 
szerinti tájékoztatást, valamint az érintettek 
13. cikkben és 15–19. cikkben említett 
jogainak gyakorlását. Az adatkezelő 
különösen a 13. cikkben és a 15–19. 
cikkben említett tevékenységek iránti 
kérelmek megkönnyítésére szolgáló 
mechanizmusokat biztosítja. Amennyiben
szükségesnek bizonyul, e tájékoztatás 
egésze szakpolitikák vagy eljárási 
kézikönyvek formájában biztosítható, ezen 
információk megértésének és 
alkalmazásának elősegítése érdekében.

Or. es

Indokolás

A lényeg a tájékoztatás rendelkezésre állása és a jogok gyakorlásának biztosítása. Ennek 
fényében egyes intézmények – méretüknél fogva vagy összetettségük miatt – előírhatnak 
pontosan meghatározott eljárásokat annak érdekében, hogy az érintettek élhessenek kérdéses 
jogaikkal, míg más, kisebb vagy egyszerűbb felépítésű szervezeteknél nincs szükség ilyen 
eljárásokra, vagy elegendő, ha röviden tájékoztatják az érdekelteket arról, hogy mi a 
teendőjük.
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Módosítás 1124
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az adatkezelő kialakítja a 14. cikk 
szerinti tájékoztatáshoz, valamint az 
érintettek 13. cikkben és 15–19. cikkben 
említett jogainak gyakorlásához szükséges 
eljárásokat. Az adatkezelő különösen a 13. 
cikkben és a 15–19. cikkben említett 
tevékenységek iránti kérelmek 
megkönnyítésére szolgáló 
mechanizmusokat biztosítja. Amennyiben 
a személyes adatokat automatizált módon 
dolgozzák fel, az adatkezelő biztosítja
továbbá a kérelmek elektronikus úton 
történő benyújtásának lehetőségét is.

(1) Az adatkezelő kialakítja a 14. cikk 
szerinti tájékoztatáshoz, valamint az 
érintettek 13. cikkben és 15–19. cikkben 
említett jogainak gyakorlásához szükséges 
eljárásokat. Az adatkezelő különösen a 13. 
cikkben és a 15–19. cikkben említett 
tevékenységek iránti kérelmek 
megkönnyítésére szolgáló 
mechanizmusokat biztosítja. Amennyiben 
a személyes adatokat automatizált módon 
dolgozzák fel, az adatkezelő biztosíthatja
továbbá a kérelmek elektronikus úton 
történő benyújtásának lehetőségét is.

Or. en

Módosítás 1125
Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az adatkezelő kialakítja a 14. cikk 
szerinti tájékoztatáshoz, valamint az 
érintettek 13. cikkben és 15–19. cikkben 
említett jogainak gyakorlásához szükséges 
eljárásokat. Az adatkezelő különösen a 13.
cikkben és a 15–19. cikkben említett
tevékenységek iránti kérelmek 
megkönnyítésére szolgáló 
mechanizmusokat biztosítja. Amennyiben 
a személyes adatokat automatizált módon 
dolgozzák fel, az adatkezelő biztosítja 
továbbá a kérelmek elektronikus úton 

(1) Az adatkezelő kialakítja a 14. cikk 
szerinti tájékoztatáshoz, valamint az 
érintettek 13. cikkben és 15–19. cikkben 
említett jogainak gyakorlásához szükséges 
eljárásokat. Amennyiben azt érintett 
gyakorolni kívánja a 13.l és 15–19. 
cikkben említett jogait, kérelmet kell e 
tárgyban benyújtania az adatkezelőnek 
személyesen aláírt vagy más hasonló 
módon igazolt dokumentum formájában.
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történő benyújtásának lehetőségét is.

Or. en

Módosítás 1126
Alexander Alvaro

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az adatkezelő késedelem nélkül és 
legkésőbb a kérelem beérkezésétől 
számított egy hónapon belül tájékoztatja az 
érintettet arról, hogy történt-e a 13. cikk és 
a 15–19. cikk szerinti intézkedés, valamint 
szolgáltatja a kért információt. E határidő 
egy hónappal meghosszabbítható, ha több 
érintett gyakorolja jogait, és 
együttműködésük ésszerű mértékben 
szükséges az adatkezelő szükségtelen és 
aránytalan törekvésének megakadályozása
szempontjából. Ezt a tájékoztatást írásban 
kell nyújtani. Amennyiben az érintett a 
kérést elektronikus formában terjeszti elő, 
az információt elektronikus formában kell
megadni, kivéve, ha az érintett eltérően 
igényli.

(2) Az adatkezelő késedelem nélkül és 
legkésőbb a kérelem beérkezésétől 
számított egy hónapon belül tájékoztatja az 
érintettet arról, hogy történt-e a 13. cikk és 
a 15–19. cikk szerinti intézkedés, valamint 
szolgáltatja a kért információt. E határidő 
egy hónappal meghosszabbítható, ha több 
érintett gyakorolja jogait, és 
együttműködésük ésszerű mértékben 
szükséges az adatkezelő szükségtelen és 
aránytalan erőfeszítésének megelőzése
szempontjából. Ezt a tájékoztatást írásban 
kell nyújtani. Amennyiben az érintett a 
kérést elektronikus formában terjeszti elő, 
az információt elektronikus formában lehet
megadni, kivéve, ha az érintett eltérően 
igényli.

Or. en

Módosítás 1127
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az adatkezelő késedelem nélkül és 
legkésőbb a kérelem beérkezésétől 
számított egy hónapon belül tájékoztatja az 
érintettet arról, hogy történt-e a 13. cikk és 

(2) Az adatkezelő késedelem nélkül és 
legkésőbb a kérelem beérkezésétől 
számított egy hónapon belül tájékoztatja az 
érintettet arról, hogy történt-e a 13. cikk és 
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a 15–19. cikk szerinti intézkedés, valamint 
szolgáltatja a kért információt. E határidő 
egy hónappal meghosszabbítható, ha több 
érintett gyakorolja jogait, és 
együttműködésük ésszerű mértékben 
szükséges az adatkezelő szükségtelen és 
aránytalan törekvésének megakadályozása
szempontjából. Ezt a tájékoztatást írásban 
kell nyújtani. Amennyiben az érintett a 
kérést elektronikus formában terjeszti elő, 
az információt elektronikus formában kell 
megadni, kivéve, ha az érintett eltérően 
igényli.

a 15–19. cikk szerinti intézkedés, valamint 
szolgáltatja a kért információt. E határidő 
egy hónappal meghosszabbítható, ha több 
érintett gyakorolja jogait, és 
együttműködésük ésszerű mértékben 
szükséges az adatkezelő szükségtelen és 
aránytalan erőfeszítésének megelőzése
szempontjából. Ezt a tájékoztatást írásban 
kell nyújtani.

Or. en

Indokolás

A kkv-kra vonatkozó bürokrácia elkerülése érdekében javasolt törlés.

Módosítás 1128
Claude Moraes, Glenis Willmott

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az adatkezelő késedelem nélkül és 
legkésőbb a kérelem beérkezésétől 
számított egy hónapon belül tájékoztatja az 
érintettet arról, hogy történt-e a 13. cikk és 
a 15–19. cikk szerinti intézkedés, valamint 
szolgáltatja a kért információt. E határidő 
egy hónappal meghosszabbítható, ha több 
érintett gyakorolja jogait, és 
együttműködésük ésszerű mértékben 
szükséges az adatkezelő szükségtelen és 
aránytalan törekvésének megakadályozása 
szempontjából. Ezt a tájékoztatást írásban 
kell nyújtani. Amennyiben az érintett a 
kérést elektronikus formában terjeszti elő, 
az információt elektronikus formában kell 
megadni, kivéve, ha az érintett eltérően 
igényli.

(2) Az adatkezelő késedelem nélkül és 
legkésőbb a kérelem beérkezésétől 
számított egy hónapon belül tájékoztatja az 
érintettet arról, hogy történt-e a 13. cikk és 
a 15–19. cikk szerinti intézkedés, valamint 
szolgáltatja a kért információt. E határidő 
egy hónappal meghosszabbítható, ha több 
érintett gyakorolja jogait, és 
együttműködésük ésszerű mértékben 
szükséges az adatkezelő szükségtelen és 
aránytalan erőfeszítésének megelőzése
szempontjából, vagy ha a kért adatok 
jellege megkívánja, hogy hozzáférhetővé 
tétel előtt felülvizsgálják őket a 
nyilvántartásban szereplő, harmadik 
félhez kapcsolódó adatok védelme 
érdekében. Ezt a tájékoztatást írásban kell 
nyújtani. Amennyiben az érintett a kérést 
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elektronikus formában terjeszti elő, az 
információt elektronikus formában kell 
megadni, kivéve, ha az érintett eltérően 
igényli.

Or. en

Indokolás

A személyes adatok tartalmazhatnak harmadik felekre vonatkozó tényszerű és/vagy 
spekuláción alapuló információkat. Lehetőséget kell biztosítani hosszabb válaszadási 
időtartam kérelmezésére e harmadik felek adatainak védelme érdekében. Ez különösen az 
egészségügyi és szociális ellátás esetében fontos.

Módosítás 1129
Nils Torvalds

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az adatkezelő késedelem nélkül és 
legkésőbb a kérelem beérkezésétől 
számított egy hónapon belül tájékoztatja az 
érintettet arról, hogy történt-e a 13. cikk és 
a 15–19. cikk szerinti intézkedés, valamint 
szolgáltatja a kért információt. E határidő 
egy hónappal meghosszabbítható, ha több 
érintett gyakorolja jogait, és 
együttműködésük ésszerű mértékben 
szükséges az adatkezelő szükségtelen és 
aránytalan törekvésének megakadályozása 
szempontjából. Ezt a tájékoztatást írásban 
kell nyújtani. Amennyiben az érintett a 
kérést elektronikus formában terjeszti elő, 
az információt elektronikus formában kell 
megadni, kivéve, ha az érintett eltérően 
igényli.

(2) Az adatkezelő késedelem nélkül és 
legkésőbb a kérelem beérkezésétől 
számított egy hónapon belül tájékoztatja az 
érintettet arról, hogy történt-e a 13. cikk és 
a 15–19. cikk szerinti intézkedés, valamint 
szolgáltatja a kért információt. E határidő 
egy hónappal meghosszabbítható, ha több 
érintett gyakorolja jogait, és 
együttműködésük ésszerű mértékben 
szükséges az adatkezelő szükségtelen és 
aránytalan erőfeszítésének megelőzése
szempontjából. Ezt a tájékoztatást írásban 
kell nyújtani. Amennyiben az érintett a 
kérést elektronikus formában terjeszti elő, 
az információt – ha lehetséges –
elektronikus formában kell megadni, 
kivéve, ha az érintett eltérően igényli.

Or. en

Módosítás 1130
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az adatkezelő késedelem nélkül és 
legkésőbb a kérelem beérkezésétől 
számított egy hónapon belül tájékoztatja az 
érintettet arról, hogy történt-e a 13. cikk és 
a 15–19. cikk szerinti intézkedés, valamint 
szolgáltatja a kért információt. E határidő 
egy hónappal meghosszabbítható, ha több 
érintett gyakorolja jogait, és 
együttműködésük ésszerű mértékben 
szükséges az adatkezelő szükségtelen és 
aránytalan törekvésének megakadályozása
szempontjából. Ezt a tájékoztatást írásban 
kell nyújtani. Amennyiben az érintett a 
kérést elektronikus formában terjeszti elő, 
az információt elektronikus formában kell 
megadni, kivéve, ha az érintett eltérően 
igényli.

(2) Az adatkezelő késedelem nélkül és 
legkésőbb a kérelem beérkezésétől 
számított egy hónapon belül tájékoztatja az 
érintettet arról, hogy történt-e a 13. cikk és 
a 15–19. cikk szerinti intézkedés, valamint 
szolgáltatja a kért információt. E határidő 
egy hónappal meghosszabbítható, ha több 
érintett gyakorolja jogait, és 
együttműködésük ésszerű mértékben 
szükséges az adatkezelő szükségtelen és 
aránytalan erőfeszítésének megelőzése
szempontjából. Ezt a tájékoztatást írásban 
kell nyújtani. Amennyiben az érintett a 
kérést elektronikus formában terjeszti elő, 
az információt elektronikus formában
adhatja meg, kivéve, ha az érintett eltérően 
igényli, vagy ha az adatkezelőnek oka van 
feltételezni, hogy az információ 
elektronikus formában való nyújtása 
jelentős csalási kockázatot eredményezne.

Or. en

Indokolás

Bizonyos adatok – köztük a hiteliratok – elektronikus formában történő kiadása módosításhoz 
vagy személyazonosság-lopáshoz vezethet, amikor az adatokat a fogyasztóknak átadják. Az 
adatok kiadását olyan hitelesítő ellenőrzésekhez kell kötni, amelyek megfelelnek az adatokat 
kezelő ügynökség által az adatokkal való visszaélésnek, az adatok megszerzésének, csalárd 
felhasználásának vagy módosításának megelőzése érdekében meghatározott szempontoknak.

Módosítás 1131
Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az adatkezelő késedelem nélkül és (2) Az adatkezelő túlzott késedelem nélkül 
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legkésőbb a kérelem beérkezésétől 
számított egy hónapon belül tájékoztatja 
az érintettet arról, hogy történt-e a 13. cikk 
és a 15–19. cikk szerinti intézkedés, 
valamint szolgáltatja a kért információt. E 
határidő egy hónappal 
meghosszabbítható, ha több érintett 
gyakorolja jogait, és együttműködésük
ésszerű mértékben szükséges az 
adatkezelő szükségtelen és aránytalan 
törekvésének megakadályozása 
szempontjából. Ezt a tájékoztatást írásban 
kell nyújtani. Amennyiben az érintett a 
kérést elektronikus formában terjeszti elő, 
az információt elektronikus formában kell 
megadni, kivéve, ha az érintett eltérően 
igényli.

tájékoztatja az érintettet arról, hogy történt-
e a 13. cikk és a 15–19. cikk szerinti 
intézkedés, valamint szolgáltatja a kért 
információt. Ezt a tájékoztatást írásban –
akár elektronikus formában – kell 
nyújtani.

Or. en

Módosítás 1132
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az adatkezelő késedelem nélkül és 
legkésőbb a kérelem beérkezésétől 
számított egy hónapon belül tájékoztatja az 
érintettet arról, hogy történt-e a 13. cikk és 
a 15–19. cikk szerinti intézkedés, valamint 
szolgáltatja a kért információt. E határidő 
egy hónappal meghosszabbítható, ha több 
érintett gyakorolja jogait, és 
együttműködésük ésszerű mértékben 
szükséges az adatkezelő szükségtelen és 
aránytalan törekvésének megakadályozása
szempontjából. Ezt a tájékoztatást írásban
kell nyújtani. Amennyiben az érintett a 
kérést elektronikus formában terjeszti elő, 
az információt elektronikus formában kell
megadni, kivéve, ha az érintett eltérően
igényli.

(2) Az adatkezelő késedelem nélkül és 
legkésőbb a kérelem beérkezésétől 
számított egy hónapon belül tájékoztatja az 
érintettet arról, hogy történt-e a 13. cikk és 
a 15–19. cikk szerinti intézkedés, valamint 
szolgáltatja a kért információt. E határidő 
egy hónappal meghosszabbítható, ha több 
érintett gyakorolja jogait, és 
együttműködésük ésszerű mértékben 
szükséges az adatkezelő szükségtelen és 
aránytalan erőfeszítésének megelőzése
szempontjából. Ezt a tájékoztatást írásban
vagy elektronikus formában kell nyújtani, 
ahogyan az érintett igényli.
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Or. en

Indokolás

Egyszerűbb, meghagyja a formaválasztás lehetőségét az érintett számára, nem csupán az 
elektronikus módon benyújtott adatkérelem esetén.

Módosítás 1133
Sarah Ludford

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az adatkezelő késedelem nélkül és 
legkésőbb a kérelem beérkezésétől 
számított egy hónapon belül tájékoztatja az 
érintettet arról, hogy történt-e a 13. cikk és 
a 15–19. cikk szerinti intézkedés, valamint 
szolgáltatja a kért információt. E határidő 
egy hónappal meghosszabbítható, ha több 
érintett gyakorolja jogait, és 
együttműködésük ésszerű mértékben 
szükséges az adatkezelő szükségtelen és 
aránytalan törekvésének 
megakadályozása szempontjából. Ezt a 
tájékoztatást írásban kell nyújtani.
Amennyiben az érintett a kérést 
elektronikus formában terjeszti elő, az 
információt elektronikus formában kell 
megadni, kivéve, ha az érintett eltérően 
igényli.

(2) Az adatkezelő túlzott késedelem nélkül 
tájékoztatja az érintettet arról, hogy történt-
e a 13. cikk és a 15–19. cikk szerinti 
intézkedés, valamint szolgáltatja a kért 
információt. Ezt a tájékoztatást írásban kell 
nyújtani.

Or. en

Indokolás

Az eredeti szöveg túlzott előírásokat tartalmaz, a kérdést útmutatással lehet legjobban 
rendezni.

Módosítás 1134
Timothy Kirkhope
az ECR képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az adatkezelő késedelem nélkül és 
legkésőbb a kérelem beérkezésétől 
számított egy hónapon belül tájékoztatja az 
érintettet arról, hogy történt-e a 13. cikk és 
a 15–19. cikk szerinti intézkedés, valamint 
szolgáltatja a kért információt. E határidő
egy hónappal meghosszabbítható, ha több 
érintett gyakorolja jogait, és 
együttműködésük ésszerű mértékben 
szükséges az adatkezelő szükségtelen és 
aránytalan törekvésének megakadályozása 
szempontjából. Ezt a tájékoztatást írásban
kell nyújtani. Amennyiben az érintett a 
kérést elektronikus formában terjeszti elő,
az információt elektronikus formában kell 
megadni, kivéve, ha az érintett eltérően 
igényli.

(2) Az adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül és legkésőbb a kérelem 
beérkezésétől számított 30 munkanapon
belül tájékoztatja az érintettet arról, hogy 
történt-e a 13. cikk és a 15–19. cikk 
szerinti intézkedés, valamint szolgáltatja a 
kért információt. E határidő 30 
munkanappal meghosszabbítható, ha több 
érintett gyakorolja jogait, és 
együttműködésük ésszerű mértékben 
szükséges az adatkezelő szükségtelen és 
aránytalan erőfeszítésének megelőzése
szempontjából, vagy abban az esetben, ha 
a tájékoztatás hiányos vagy pontatlan 
lenne. A tájékoztatást olyan adathordozón
kell nyújtani, ahogyan kérik, kivéve, ha az 
érintett eltérően igényli.

Or. en

Módosítás 1135
Timothy Kirkhope
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben az adatkezelő
megtagadja, hogy az érintett kérelme 
nyomán intézkedéseket hozzon, 
tájékoztatja az érintettet az elutasítás
okairól, valamint a felügyelő hatósághoz 
címzett panasz és a bírósági jogorvoslati 
kérelem lehetőségéről.

(3) Amennyiben az adatkezelő az érintett 
kérelme nyomán nem hoz intézkedéseket, 
az érintettnek joga van érdeklődni az 
adatkezelőnél az intézkedéshozatal 
elmaradásának okairól, valamint a 
felügyelő hatósághoz címzett panasz és a 
bírósági jogorvoslati kérelem 
lehetőségéről.

Or. en
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Módosítás 1136
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben az adatkezelő megtagadja, 
hogy az érintett kérelme nyomán 
intézkedéseket hozzon, tájékoztatja az 
érintettet az elutasítás okairól, valamint a 
felügyelő hatósághoz címzett panasz és a 
bírósági jogorvoslati kérelem 
lehetőségéről.

(3) Amennyiben az adatkezelő megtagadja, 
hogy az érintett kérelme nyomán 
intézkedéseket hozzon, tájékoztatja az 
érintettet az elutasítás okairól, az 
elutasításhoz vezető összes tényről, 
valamint a felügyelő hatósághoz címzett 
panasz és a bírósági jogorvoslati kérelem 
lehetőségéről.

Or. en

Indokolás

Jelenleg az adatkezelők gyakran megfelelő indoklás nélkül elutasítják a kérelmeket. Az 
érintett számára lehetetlen a kérelmek jogtalan elutasítását felderíteni.

Módosítás 1137
Sarah Ludford

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben az adatkezelő
megtagadja, hogy az érintett kérelme 
nyomán intézkedéseket hozzon, 
tájékoztatja az érintettet az elutasítás 
okairól, valamint a felügyelő hatósághoz
címzett panasz és a bírósági jogorvoslati 
kérelem lehetőségéről.

(3) Amennyiben az adatkezelő az érintett 
kérelme nyomán nem hoz intézkedéseket, 
az érintettnek joga van panaszt benyújtani
a felügyelő hatósághoz.

Or. en

Indokolás

A felügyelő hatósághoz benyújtható panaszra tett utalás elégséges annak biztosítására, hogy 
az érintett jogait tiszteletben tartsák.
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Módosítás 1138
Alexander Alvaro

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás és 
a kérelemre tett intézkedések 
térítésmentesek. Amennyiben a kérelmek 
egyértelműen túlzóak, különösen ismétlődő 
jellegük miatt, az adatkezelő díjat 
számíthat fel a tájékoztatásért vagy a kért 
intézkedés megtételéért, vagy 
visszautasíthatja a kért intézkedés 
megtételét. Ebben az esetben az 
adatkezelőt terheli a kérelem egyértelműen 
túlzó jellegének bizonyítása .

(4) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás és 
a kérelemre tett intézkedések 
térítésmentesek. Amennyiben a kérelmek 
egyértelműen túlzóak, különösen ismétlődő 
jellegük vagy összetettségük miatt, az 
adatkezelő az adminisztrációs költségeket 
tükröző díjat számíthat fel a tájékoztatásért 
vagy a kért intézkedés megtételéért. Ebben 
az esetben az adatkezelőt terheli a kérelem 
egyértelműen túlzó jellegének bizonyítása .

Or. en

Indokolás

Az összetettséget (például a kért adatok mennyiségét vagy struktúráját) is figyelembe kell 
venni.

Módosítás 1139
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás és 
a kérelemre tett intézkedések 
térítésmentesek. Amennyiben a kérelmek 
egyértelműen túlzóak, különösen ismétlődő 
jellegük miatt, az adatkezelő díjat 
számíthat fel a tájékoztatásért vagy a kért 
intézkedés megtételéért, vagy 
visszautasíthatja a kért intézkedés 
megtételét. Ebben az esetben az 

(4) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás és 
a kérelemre tett intézkedések 
térítésmentesek. Amennyiben a kérelmek 
egyértelműen túlzóak, különösen ismétlődő 
jellegük vagy összetettségük miatt, az 
adatkezelő az adminisztrációs költségeket 
tükröző díjat számíthat fel a tájékoztatásért 
vagy a kért intézkedés megtételéért. Ebben 
az esetben az adatkezelőt terheli a kérelem 
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adatkezelőt terheli a kérelem egyértelműen 
túlzó jellegének bizonyítása .

egyértelműen túlzó jellegének bizonyítása .

Or. en

Módosítás 1140
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás és 
a kérelemre tett intézkedések 
térítésmentesek. Amennyiben a kérelmek 
egyértelműen túlzóak, különösen ismétlődő 
jellegük miatt, az adatkezelő díjat 
számíthat fel a tájékoztatásért vagy a kért 
intézkedés megtételéért, vagy 
visszautasíthatja a kért intézkedés 
megtételét. Ebben az esetben az 
adatkezelőt terheli a kérelem egyértelműen 
túlzó jellegének bizonyítása .

(4) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás és 
a kérelemre tett intézkedések 
térítésmentesek. Amennyiben a kérelmek 
egyértelműen túlzóak, különösen ismétlődő 
jellegük miatt, az adatkezelő az 
adminisztrációs költségeket figyelembe 
vevő, ésszerű díjat számíthat fel a 
tájékoztatásért vagy a kért intézkedés 
megtételéért. Ebben az esetben az 
adatkezelőt terheli a kérelem egyértelműen 
túlzó jellegének bizonyítása .

Or. en

Módosítás 1141
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás és 
a kérelemre tett intézkedések 
térítésmentesek. Amennyiben a kérelmek 
egyértelműen túlzóak, különösen 
ismétlődő jellegük miatt, az adatkezelő 
díjat számíthat fel a tájékoztatásért vagy a 
kért intézkedés megtételéért, vagy 
visszautasíthatja a kért intézkedés 
megtételét. Ebben az esetben az 

(4) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás és 
a kérelemre tett intézkedések 
térítésmentesek. Amennyiben a kérelmek 
egyértelműen túlzóak, ha ugyanolyan 
jellegű kérelmek ismétlődnek egynél 
többször hat hónap alatt, az adatkezelő
adminisztrációs díjat számíthat fel a 
tájékoztatásért vagy a kért intézkedés 
megtételéért, vagy visszautasíthatja a kért 
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adatkezelőt terheli a kérelem egyértelműen 
túlzó jellegének bizonyítása .

intézkedés megtételét. Ebben az esetben az 
adatkezelőt terheli annak bizonyítása, 
hogy a kérelem ismétlődő jellegű.

Or. en

Módosítás 1142
Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás és 
a kérelemre tett intézkedések 
térítésmentesek. Amennyiben a kérelmek 
egyértelműen túlzóak, különösen ismétlődő 
jellegük miatt, az adatkezelő díjat 
számíthat fel a tájékoztatásért vagy a kért 
intézkedés megtételéért, vagy
visszautasíthatja a kért intézkedés 
megtételét. Ebben az esetben az 
adatkezelőt terheli a kérelem 
egyértelműen túlzó jellegének bizonyítása 
.

(4) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás és 
a kérelemre tett intézkedések 
térítésmentesek, kivéve az adatkezelő által 
a kérelem kezelése céljából ténylegesen 
viselt költségeket. Amennyiben a a
kérelmek értelmetlenek vagy egyértelműen 
túlzóak, különösen ismétlődő jellegük 
miatt, az adatkezelő visszautasíthatja a kért 
intézkedés megtételét.

Or. en

Módosítás 1143
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás és 
a kérelemre tett intézkedések 
térítésmentesek. Amennyiben a kérelmek 
egyértelműen túlzóak, különösen 
ismétlődő jellegük miatt, az adatkezelő 
díjat számíthat fel a tájékoztatásért vagy a 
kért intézkedés megtételéért, vagy 

(4) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás és 
a kérelemre tett intézkedések 
térítésmentesek.
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visszautasíthatja a kért intézkedés 
megtételét. Ebben az esetben az 
adatkezelőt terheli a kérelem 
egyértelműen túlzó jellegének bizonyítása 
.

Or. en

Indokolás

Moved to individual Articles

Módosítás 1144
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás és 
a kérelemre tett intézkedések 
térítésmentesek. Amennyiben a kérelmek 
egyértelműen túlzóak, különösen ismétlődő 
jellegük miatt, az adatkezelő díjat 
számíthat fel a tájékoztatásért vagy a kért 
intézkedés megtételéért, vagy
visszautasíthatja a kért intézkedés 
megtételét. Ebben az esetben az 
adatkezelőt terheli a kérelem egyértelműen 
túlzó jellegének bizonyítása .

(4) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás és 
a kérelemre tett intézkedések 
térítésmentesek. Amennyiben a kérelmek 
egyértelműen túlzóak, különösen ismétlődő 
jellegük miatt, az adatkezelő ésszerű díjat 
számíthat fel a tájékoztatásért vagy 
visszautasíthatja a kért intézkedés 
megtételét. E díj nem haladhatja meg a 
kért tájékoztatás költségeit. Ebben az 
esetben az adatkezelőt terheli a kérelem 
egyértelműen túlzó jellegének bizonyítása .

Or. en

Módosítás 1145
Timothy Kirkhope
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás és (4) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás és 
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a kérelemre tett intézkedések 
térítésmentesek. Amennyiben a kérelmek 
egyértelműen túlzóak, különösen ismétlődő 
jellegük miatt, az adatkezelő díjat 
számíthat fel a tájékoztatásért vagy a kért 
intézkedés megtételéért, vagy 
visszautasíthatja a kért intézkedés 
megtételét. Ebben az esetben az 
adatkezelőt terheli a kérelem egyértelműen 
túlzó jellegének bizonyítása .

a kérelemre tett intézkedések vagy
térítésmentesek, vagy legfeljebb a kezelés 
adminisztrációs költségeit fedezik, 
különösen az ismétlődő vagy tömeges 
kérelmek tekintetében. Amennyiben a 
kérelmek egyértelműen túlzóak, különösen
zavar, kellemetlenség vagy pénzügyi teher 
okozásának céljából ismétlődő jellegük 
miatt, az adatkezelő díjat számíthat fel a 
tájékoztatásért vagy a kért intézkedés 
megtételéért, vagy visszautasíthatja a kért 
intézkedés megtételét. Ebben az esetben az 
adatkezelőt terheli a kérelem egyértelműen 
túlzó jellegének bizonyítása .

Or. en

Módosítás 1146
Sarah Ludford

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az alábbiak alkalmazandók a 15. 
cikk alapján benyújtott kérelmekre: 
a) az adatkezelő díjat számíthat fel a 
vonatkozó tájékoztatásért. E díj nem lehet 
túlzott.
b) a vonatkozó információk nyújtásának 
kötelezettsége nem áll fenn, amíg az 
adatkezelő meg nem kapta az alábbiakat:
i. a fenti a) pontban foglaltakkal 
összhangban lévő díj;  továbbá
ii. a kérelmet benyújtó egyén 
személyazonosságára vonatkozó, az 
adatkezelő által ésszerűen kérhető 
információk. 
c) amennyiben az adatkezelő korábban 
már teljesítette egy adott személy 
kérelmét,az adatkezelő nem köteles 
ugyane személynek az említett szakaszban 
benyújtott további azonos vagy hasonló 
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kérelmeit teljesíteni, kivéve, ha ésszerű idő 
telt el a korábbi kérelem teljesítése és a 
jelenlegi kérelem benyújtása között; 
d) az adatkezelőnek figyelembe kell vennie 
a 38. cikk értelmében kibocsátott bármely 
útmutatót az alábbiak eldöntése során: 
i. egy korábbi kérelemmel azonos vagy 
ahhoz hasonló-e a későbbi kérelem;
ii. ésszerű idő telt-e el a a korábbi kérelem 
teljesítése és a jelenlegi kérelem 
benyújtása között.

Or. en

Indokolás

Ésszerű díj kiszabása összeegyeztethető az alapvető jogokkal. A kérelmezők visszatartása 
attól, hogy spekulatív, ismétlődő vagy értelmetlen kérelmeket nyújtsnak be, jogos az 
adatkezelők aránytalan terhének elkerülése érdekében.

Módosítás 1147
Alexander Alvaro

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a (4) bekezdés szerinti egyértelműen 
túlzó kérelmekre és díjakra vonatkozó 
szempontok és feltételek további 
meghatározása érdekében a 86. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el.

törölve

Or. en

Módosítás 1148
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra,
hogy a (4) bekezdés szerinti egyértelműen 
túlzó kérelmekre és díjakra vonatkozó 
szempontok és feltételek további 
meghatározása érdekében a 86. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el.

törölve

Or. en

Módosítás 1149
Monika Hohlmeier

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a (4) bekezdés szerinti egyértelműen 
túlzó kérelmekre és díjakra vonatkozó 
szempontok és feltételek további 
meghatározása érdekében a 86. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el.

törölve

Or. de

Indokolás

Ha a Bizottság döntené el, hogy az érintett nyilvánvalóan túlzó módon gyakorolja-e a jogait, 
ez súlyosan sértené az érintett jogait. Továbbá itt egy meglehetősen szűk jogszabályi 
területről van szó, amelynek meghatározását a felügyelő hatóságokra és a bíróságokra 
kellene bízni.

Módosítás 1150
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a (4) bekezdés szerinti egyértelműen 
túlzó kérelmekre és díjakra vonatkozó 
szempontok és feltételek további 
meghatározása érdekében a 86. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el.

törölve

Or. en

Módosítás 1151
Timothy Kirkhope
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a (4) bekezdés szerinti egyértelműen 
túlzó kérelmekre és díjakra vonatkozó 
szempontok és feltételek további 
meghatározása érdekében a 86. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el.

törölve

Or. en

Módosítás 1152
Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a (4) bekezdés szerinti egyértelműen 
túlzó kérelmekre és díjakra vonatkozó 
szempontok és feltételek további 

törölve
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meghatározása érdekében a 86. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el.

Or. en

Módosítás 1153
Sarah Ludford

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a (4) bekezdés szerinti egyértelműen 
túlzó kérelmekre és díjakra vonatkozó 
szempontok és feltételek további 
meghatározása érdekében a 86. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el.

törölve

Or. en

Indokolás

Erre nincs szükség.

Módosítás 1154
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a (4) bekezdés szerinti egyértelműen 
túlzó kérelmekre és díjakra vonatkozó 
szempontok és feltételek további 
meghatározása érdekében a 86. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el.

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy – az Európai Adatvédelmi Testület 
véleményének kikérését követően – a (4) 
bekezdés szerinti díjakra vonatkozó 
szempontok és feltételek további 
meghatározása érdekében a 86. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el.
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Or. en

Módosítás 1155
Monika Hohlmeier

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság egységes 
formanyomtatványokat és eljárásokat 
határozhat meg a (2) bekezdésben említett 
értesítés esetében, ideértve az elektronikus 
formátum megállapítását is. Ennek során 
a Bizottság megfelelő intézkedéseket tesz a 
mikro-, kis- és középvállalkozások 
tekintetében. E végrehajtási jogi aktusokat 
a 87. cikk (2) bekezdése szerinti 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

törölve

Or. de

Indokolás

A Bizottság ezen jogkörökkel való felruházása előzetesen behatárolná a belső piacon történő 
elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi 
szolgáltatásokról szóló rendeletre irányuló javaslatról folyó jelenlegi tárgyalásokat. Az 
egységes formanyomtatványok és az egységes eljárások elektronikus formátumban történő 
megállapításával túlságosan beavatkoznának a közszféra technikai normák megállapítására 
vonatkozó hatásköreibe.

Módosítás 1156
Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság egységes 
formanyomtatványokat és eljárásokat 
határozhat meg a (2) bekezdésben említett 
értesítés esetében, ideértve az elektronikus 

törölve
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formátum megállapítását is. Ennek során 
a Bizottság megfelelő intézkedéseket tesz a 
mikro-, kis- és középvállalkozások 
tekintetében. E végrehajtási aktusokat a 
87. cikk (2) bekezdése szerinti 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni, figyelemmel az Európai 
Adatvédelmi Testület véleményére.

Or. en

Módosítás 1157
Timothy Kirkhope
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság egységes 
formanyomtatványokat és eljárásokat 
határozhat meg a (2) bekezdésben említett 
értesítés esetében, ideértve az elektronikus
formátum megállapítását is. Ennek során 
a Bizottság megfelelő intézkedéseket tesz a 
mikro-, kis- és középvállalkozások 
tekintetében. E végrehajtási aktusokat a 
87. cikk (2) bekezdése szerinti 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni, figyelemmel az Európai 
Adatvédelmi Testület véleményére.

törölve

Or. en

Módosítás 1158
Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság egységes törölve
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formanyomtatványokat és eljárásokat 
határozhat meg a (2) bekezdésben említett 
értesítés esetében, ideértve az elektronikus 
formátum megállapítását is. Ennek során 
a Bizottság megfelelő intézkedéseket tesz a 
mikro-, kis- és középvállalkozások 
tekintetében. E végrehajtási aktusokat a 
87. cikk (2) bekezdése szerinti 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni, figyelemmel az Európai 
Adatvédelmi Testület véleményére.

Or. en

Módosítás 1159
Sarah Ludford

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság egységes 
formanyomtatványokat és eljárásokat 
határozhat meg a (2) bekezdésben említett 
értesítés esetében, ideértve az elektronikus 
formátum megállapítását is. Ennek során 
a Bizottság megfelelő intézkedéseket tesz a 
mikro-, kis- és középvállalkozások 
tekintetében. E végrehajtási aktusokat a 
87. cikk (2) bekezdése szerinti 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni, figyelemmel az Európai 
Adatvédelmi Testület véleményére.

törölve

Or. en

Indokolás

Erre nincs szükség.

Módosítás 1160
Alexander Alvaro
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Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság egységes 
formanyomtatványokat és eljárásokat 
határozhat meg a (2) bekezdésben említett 
értesítés esetében, ideértve az elektronikus 
formátum megállapítását is. Ennek során a 
Bizottság megfelelő intézkedéseket tesz a 
mikro-, kis- és középvállalkozások 
tekintetében. E végrehajtási aktusokat a 
87. cikk (2) bekezdése szerinti 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni, figyelemmel az Európai 
Adatvédelmi Testület véleményére.

(6) A Bizottság a 86. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadhat el annak érdekében, hogy 
meghatározza az (2) bekezdésben szereplő 
ellenőrizhető hozzájárulás beszerzésének 
módszereire vonatkozó egységes 
formanyomtatványokat, ideértve az 
elektronikus formátum megállapítását is.
Ennek során a Bizottság megfelelő 
intézkedéseket tesz a mikro-, kis- és 
középvállalkozások tekintetében.

Or. en

Indokolás

Az egész szöveget érintő módosítás, amely az összes végrehajtási aktust felhatalmazáson 
alapuló jogi aktussal váltja fel az Európai Parlament döntéshozatali eljárásban való teljes 
körű részvételének biztosítása érdekében.

Módosítás 1161
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság egységes
formanyomtatványokat és eljárásokat
határozhat meg a (2) bekezdésben említett 
értesítés esetében, ideértve az elektronikus 
formátum megállapítását is. Ennek során a 
Bizottság megfelelő intézkedéseket tesz a 
mikro-, kis- és középvállalkozások 
tekintetében. E végrehajtási aktusokat a 87. 
cikk (2) bekezdése szerinti 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni, figyelemmel az Európai 
Adatvédelmi Testület véleményére.

(6) A Bizottság egységes eljárásokat
állapíthat meg a (2) bekezdésben említett 
értesítés esetében. Ennek során a Bizottság 
megfelelő intézkedéseket tesz a mikro-, 
kis- és középvállalkozások tekintetében. E 
végrehajtási aktusokat a 87. cikk (2) 
bekezdése szerinti vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni, 
figyelemmel az Európai Adatvédelmi 
Testület véleményére.
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Or. en

Módosítás 1162
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság egységes 
formanyomtatványokat és eljárásokat 
határozhat meg a (2) bekezdésben említett 
értesítés esetében, ideértve az elektronikus 
formátum megállapítását is. Ennek során a 
Bizottság megfelelő intézkedéseket tesz a 
mikro-, kis- és középvállalkozások 
tekintetében. E végrehajtási aktusokat a 87. 
cikk (2) bekezdése szerinti 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni, figyelemmel az Európai 
Adatvédelmi Testület véleményére.

(6) A Bizottság egységes 
formanyomtatványokat és eljárásokat 
határozhat meg a (2) bekezdésben említett 
értesítés esetében, ideértve az elektronikus 
formátum megállapítását is. Ennek során a 
Bizottság megfelelő intézkedéseket tesz a 
mikro-, kis- és középvállalkozások 
tekintetében. E végrehajtási jogi aktusokat
– az Európai Adatvédelmi Testület 
véleményének elfogadását követően – a 
87. cikk (2) bekezdése szerinti 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 1163
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság egységes 
formanyomtatványokat és eljárásokat 
határozhat meg a (2) bekezdésben említett 
értesítés esetében, ideértve az elektronikus 
formátum megállapítását is. Ennek során a 
Bizottság megfelelő intézkedéseket tesz a 
mikro-, kis- és középvállalkozások 
tekintetében. E végrehajtási aktusokat a 87. 
cikk (2) bekezdése szerinti 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 

(6) A Bizottság egységes 
formanyomtatványokat határozhat meg a 
(2) bekezdésben említett értesítés esetében, 
ideértve az elektronikus formátum 
megállapítását is. Ennek során a Bizottság 
megfelelő intézkedéseket tesz a mikro-, 
kis- és középvállalkozások tekintetében. E 
végrehajtási jogi aktusokat – az Európai 
Adatvédelmi Testület véleményének 
elfogadását követően – a 87. cikk (2) 
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kell elfogadni, figyelemmel az Európai 
Adatvédelmi Testület véleményére.

bekezdése szerinti vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni. 
Amennyiben a Bizottság élni kíván a 
2012/1025/EK rendelet 10. cikkében 
foglalt előjogaival, biztosítania kell a 
mikro-, kis- és középvállalkozások, 
valamint a fogyasztói csoportok 
képviseletét, illetve az Európai 
Adatvédelmi Testület beleegyezését ezen 
ágazati normáknak e rendelet céljaira 
való alkalmazásához.

Or. en

Indokolás

Fékek és ellensúlyok létrehozása; a jogi aktus alternatívájaként a Bizottság ágazati normák 
létrehozását kérheti. Ebben az esetben konzultálni kell az Európai Adatvédelmi Testülettel és 
biztosítani kell a kkv-k és a fogyasztók megfelelő képviseletéről.

Módosítás 1164
Monika Hohlmeier, Axel Voss

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A címzettekhez kapcsolódó jogok Az adatok helyesbítése és törlése esetén 
fennálló értesítési követelmény

Or. de

Indokolás

A 13. cikk nem érinti a címzettekhez kapcsolódó jogokat.

Módosítás 1165
Stanimir Ilchev

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Az adatkezelő minden olyan címzettet 
tájékoztat a 16. és 17. cikk értelmében 
végzett valamennyi törlésről vagy 
zárolásról, akivel/amellyel az adatot 
közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek 
bizonyul, vagy aránytalanul nagy 
erőfeszítést igényel.

törölve

Or. de

Indokolás

A 13. cikket két új bekezdésre osztják.

Módosítás 1166
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az adatkezelő minden olyan címzettet 
tájékoztat a 16. és 17. cikk értelmében 
végzett valamennyi törlésről vagy 
zárolásról, akivel/amellyel az adatot 
közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek 
bizonyul, vagy aránytalanul nagy 
erőfeszítést igényel.

Az adatkezelő minden olyan címzettet 
tájékoztat a 16. és 17. cikk értelmében 
végzett valamennyi törlésről vagy 
zárolásról, akivel/amellyel szerződéses 
viszonyban van és akivel/amellyel az 
adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek 
bizonyul, vagy aránytalanul nagy 
erőfeszítést igényel.

Or. en

Módosítás 1167
Hélène Flautre

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az adatkezelő minden olyan címzettet 
tájékoztat a 16. és 17. cikk értelmében 
végzett valamennyi törlésről vagy 
zárolásról, akivel/amellyel az adatot 
közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek 
bizonyul, vagy aránytalanul nagy 
erőfeszítést igényel.

Az adatkezelő minden olyan címzettet 
tájékoztat a 16. és 17. cikk értelmében 
végzett bármely törlésről vagy zárolásról, 
akivel/amellyel az adatot közölték. Az 
adatkezelő tájékoztatja az érintett személyt 
e harmadik felek létezéséről.

Or. fr

Módosítás 1168
Stanimir Ilchev

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tevékenységért közvetlenül felelős 
adatkezelő minden címzettet, akiknek 
adatokat továbbított, értesít minden 
javításról vagy törlésről, illetve a 16., 17. 
és 19. cikk értelmében emelt bármely 
kifogásról. Amennyiben a személyes 
adatok címzettjei nem ismertek a 
tevékenységért közvetlenül felelős 
adatkezelő számára, és ez nem az ő 
szándékos cselekményéből vagy 
hanyagságából fakad, felmentést kap e 
követelmény alól.

Or. de

Indokolás

Ez a rendelkezés jelentős mentesítést jelent az érintettek számára, különösen az adatok törlése 
esetén.  E kötelezettség megfelel a tevékenységért közvetlenül felelős adatkezelő azon 
kötelezettségének, hogy átfogó dokumentációt nyújtson a címzettekről a 14. cikk (1) bekezdése 
értelmében.
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Módosítás 1169
Stanimir Ilchev

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tevékenységért közvetlenül felelős 
adatkezelő minden címzettet, akiknek 
adatokat továbbított, értesít minden 
javításról vagy törlésről, illetve a 16., 17. 
és 19. cikk értelmében emelt bármely 
kifogásról, kivéve, ha a fenti (1) bekezdés 
értelmében már értesítették őket.

Or. de

Indokolás

E kötelezettség megfelel a 14. cikk (1) bekezdésében foglalt, a címzettekről szóló 
dokumentációra vonatkozó korlátozott kötelezettségnek. Az érintett választhat, hogy datai 
teljes törlését kéri a tevékenységért közvetlenül felelős adatkezelőtől, vagy részleges törlését a 
tevékenységért közvetetten felelős adatkezelőtől.

Módosítás 1170
Stanimir Ilchev

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 c albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fenti követelményeknek való megfelelés 
bizonyítási kötelezettsége az adatkezelőt 
terheli.

Or. de

Módosítás 1171
Alexander Alvaro

Rendeletre irányuló javaslat
13 a cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13a. cikk
Szabványosított információs politikák

(1) Amennyiben az 5b. cikk (1)–(10) 
bekezdésében említett kockázati tényezők 
legalább egyike fennáll és amennyiben az 
érintettre vonatkozó személyes adatokat 
begyűjtik, az adatkezelőnek az alábbi 
információkat kell közölnie az érintettel az 
adatközlés előtt a 14. cikk értelmében:
a) a kért személyes adatok köre 
meghaladja-e a feldolgozás egyes konkrét 
céljaihoz szükséges minimális szintet;
b) a kért személyes adatok tárolása 
meghaladja-e a feldolgozás egyes konkrét 
céljaihoz szükséges minimális 
időtartamot;
c) feldolgozzák-e a személyes adatokat a 
gyűjtés során meghatározottakon kívüli 
célokra is;
d) továbbítják-e a személyes adatokat nem 
közszolgálati harmadik feleknek a gyűjtés 
során meghatározott célokon kívüli 
célokra;
e) értékesítik-e a személyes adatokat;
f) kódolt formában tárolják-e a személyes 
adatokat.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt 
információkat a X. melléklet értelmében 
sorokba rendezett táblázatos formában 
kell közölni, szöveg és szimbólumok 
használatával, az alábbi három 
oszlopban:
a) az első oszlop ezen adatokat jelképező 
grafikus formákat tartalmaz;
b) a második oszlop az ezen adatokat leíró 
alapvető információkat tartalmaz;
c) a harmadik oszlop olyan grafikus 
formákat tartalmaz, amelyek jelzik egy 
adott adat megvalósulását.
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(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett 
információkat könnyen látható és 
olvasható módon kell bemutatni, valamint 
olyan nyelven kell megjeleníteni, amelyet 
az adott tagállam fogyasztói – akiknek a 
tájékoztatást szánják – könnyen 
megértenek. Amennyiben ezen adatokat 
elektronikus úton jelenítik meg, 
számítógéppel olvashatóknak kell lenniük.
(4) További adatokat nem kell közölni. Az 
(1) bekezdésben említett részletes 
magyarázatokat vagy az adatokhoz 
kapcsolódó további megjegyzéseket a 14. 
cikkben foglalt tájékoztatási 
követelményekkel együtt lehet nyújtani. 
(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a (2) bekezdésben és a X. 
mellékletben említett adatok és 
megjelenítésük további meghatározása 
érdekében a 86. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el.

Or. en

Indokolás

Az érintettet tájékoztatni kell a vele kapcsolatban álló szerv által alkalmazott adatfeldolgozói 
műveletekről anélkül, hogy a teljes mennyiségű információval elárasztanák. A gyorsabb 
megértés és az adatvédelmi politikák jobb összehasonlíthatóságának lehetővé tétele érdekében 
az érintettek tájékoztatásakor az adatkezelők rövid, ikonokon alapuló információs politikákat 
mutatnak be, még mielőtt azokat részletekbe menően meghatároznák.

Módosítás 1172
Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
14 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13a. cikk
Szabványosított információs politikák

(1) Az érintettre vonatkozó személyes 
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adatok gyűjtése során az adatkezelőnek az 
alábbiakról tájékoztatnia kell az érintettet 
az adatközlés előtt a 14. cikk értelmében:
a) a kért személyes adatok köre 
meghaladja-e a feldolgozás egyes konkrét 
céljaihoz szükséges minimális szintet;
b) a kért személyes adatok tárolása 
meghaladja-e a feldolgozás egyes konkrét 
céljaihoz szükséges minimális szintet;
c) feldolgozzák-e a személyes adatokat a 
gyűjtés során meghatározottakon kívüli 
célokra is;
d) továbbítják-e a személyes adatokat nem 
közszolgálati harmadik feleknek a gyűjtés 
során meghatározott célokon kívüli 
célokra;
e) értékesítik-e a személyes adatokat;
f) kódolt formában tárolják-e a személyes 
adatokat.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt adatokat a 
X. melléklet értelmében sorokba rendezett 
táblázatos formában kell közölni, szöveg 
és szimbólumok használatával, az alábbi 
három oszlopban:
a) az első oszlop ezen adatokat jelképező 
grafikus formákat tartalmaz;
b) a második oszlop az ezen adatokat leíró 
alapvető információkat tartalmaz;
c) a harmadik oszlop olyan grafikus 
formákat tartalmaz, amelyek jelzik egy 
adott adat megvalósulását.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett 
információkat könnyen látható és 
olvasható módon kell bemutatni, valamint 
olyan nyelven kell megjeleníteni, amelyet 
az adott tagállam fogyasztói – akiknek a 
tájékoztatást szánják – könnyen 
megértenek. Amennyiben az adatokat 
elektronikus úton jelenítik meg, 
számítógéppel olvashatóknak kell lenniük.
(4) További radatokat nem kell közölni. 
Az (1) bekezdésben említett részletes 
magyarázatokat vagy az adatokhoz 
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kapcsolódó további megjegyzéseket a 14. 
cikkben foglalt tájékoztatási 
követelményekkel együtt lehet nyújtani.
(5)( )A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a (2) bekezdésben és a X. 
mellékletben említett adatok és 
megjelenítésük további meghatározása 
érdekében a 86. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el.

Or. en

Indokolás

Az érintettet tájékoztatni kell a vele kapcsolatban álló szerv által alkalmazott adatfeldolgozói 
műveletekről anélkül, hogy a teljes mennyiségű információval elárasztanák. A gyorsabb 
megértés és az adatvédelmi politikák jobb összehasonlíthatóságának lehetővé tétele érdekében 
az érintettek tájékoztatásakor az adatkezelők rövid, ikonokon alapuló információs politikákat 
mutatnak be, még mielőtt azokat részletekbe menően meghatároznák.

Módosítás 1173
Timothy Kirkhope
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az érintettre vonatkozó személyes 
adatok gyűjtése során az adatkezelőnek 
legalább az alábbiakról tájékoztatnia kell 
az érintettet:

törölve

a) az adatkezelő, és – ha van ilyen – az 
adatkezelő képviselőjének és az 
adatvédelmi tisztviselőnek a 
személyazonossága és részletes 
elérhetősége;
b) az adatfeldolgozás céljai, amelyekre a 
személyes adatok szolgálnak, beleértve a 
szerződési feltételeket és az általános 
feltételeket a 6. cikk (1) bekezdésének b) 
pontja szerinti feldolgozás esetén, és az 
adatkezelő jogos érdekeit a 6. cikk (1) 
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bekezdésének f) pontja szerinti feldolgozás 
esetén;
c) a személyes adatok tárolásának 
időtartama;
d) azon jog megléte, hogy az érintett 
kérelmezheti az adatkezelőtől a rá 
vonatkozó személyes adatokba való 
betekintést, azok helyesbítését vagy 
törlését, vagy kifogásolhatja az ilyen 
személyes adatok feldolgozását;
e) a felügyelő hatósághoz címzett panasz 
benyújtásának joga és a felügyelő hatóság 
elérhetősége;
f) a személyes adatok címzettjei, illetve a 
címzettek kategóriái;
g) az adatkezelő harmadik országba vagy 
nemzetközi szervezet részére történő 
adattovábbítási szándéka esetén az e 
harmadik ország vagy nemzetközi 
szervezet által biztosított védelem szintje, a 
Bizottság megfelelőségi határozatára való 
hivatkozás mellett;
h) az érintett vonatkozásában a 
tisztességes feldolgozás biztosításához 
szükséges minden további tájékoztatás, 
tekintettel a személyes adatok gyűjtésének 
különös körülményeire.

Or. en

Módosítás 1174
Alexander Alvaro

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az érintettre vonatkozó személyes
adatok gyűjtése során az adatkezelőnek
legalább az alábbiakról tájékoztatnia kell 
az érintettet:

(1) Amennyiben az 5b. cikk (1)–(10) 
bekezdésében említett kockázati tényezők 
legalább egyik sem áll fenn, és 
amennyiben az érintettre vonatkozó 
személyes adatokat begyűjtik, az 
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adatkezelőnek kérésre az alábbi 
információkat kell közölnie az érintettel:

Amennyiben az 5b. cikk (1)–(10) 
bekezdésében említett kockázati tényezők 
közül legalább kettő fennáll, és 
amennyiben az érintettre vonatkozó 
személyes adatokat begyűjtik, az 
adatkezelőnek legalább az alábbi 
információkat kell közölnie az érintettel:

Or. en

Indokolás

A cikk módosítása az 5a. (új) és 5b. (új) cikkekben meghatározott kereteknek és kockázati 
elveknek megfelelően.

Módosítás 1175
Stanimir Ilchev

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az érintettre vonatkozó személyes 
adatok gyűjtése során az adatkezelőnek 
legalább az alábbiakról tájékoztatnia kell
az érintettet:

(1) A tevékenységért közvetlenül felelős
adatkezelőnek, illetve adott esetben 
képviselőjének legalább az alábbiakat 
dokumentálnia kell:

Or. de

Indokolás

A 14. és 28. cikk kombinációja, különféle kötelezettséget róva a különböző adatkezelőkre. A 
tájékoztatás és a dokumentálás kötelezettségének nagyjából azonosnak kell lennie, hogy az 
adatkezelő könnyebben teljesíteni tudja kötelezettségeit.

Módosítás 1176
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Lara Comi, Renate Sommer, Monika Hohlmeier, Hubert Pirker, Salvatore Iacolino, 
Anna Maria Corazza Bildt

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az érintettre vonatkozó személyes 
adatok gyűjtése során az adatkezelőnek 
legalább az alábbiakról tájékoztatnia kell 
az érintettet:

(1) Az érintettre vonatkozó személyes 
adatok gyűjtése során az adatkezelőnek 
legalább az alábbiakról tájékoztatnia kell 
az érintettet. Az alábbi bekezdések nem 
vonatkoznak a kisvállalkozásokra a saját 
tevékenységük során végzett 
adatfeldolgozás esetén, amely esetben az 
adatokat szigorúan és kizárólag belső 
célra használják.

Or. en

Módosítás 1177
Sarah Ludford

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az érintettre vonatkozó személyes 
adatok gyűjtése során az adatkezelőnek 
legalább az alábbiakról tájékoztatnia kell 
az érintettet:

(1) Az érintettre vonatkozó személyes 
adatok gyűjtése során az adatkezelőnek 
legalább az alábbiakról tájékoztatnia kell 
az érintettet, vagy hozzáférhetővé kell 
tennie számára:

Or. en

Indokolás

A „tájékoztatás” ilyen követelménye megakadályozza az átláthatóságra vonatkozó gyakorlati 
megközelítések elfogadását.

Módosítás 1178
Timothy Kirkhope
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az érintettre vonatkozó személyes 
adatok gyűjtése során az adatkezelőnek az 
személyes adatok gyűjtésekor legalább az 
alábbiakról tájékoztatnia kell az érintettet:
a) az adatkezelő, és – ha van ilyen – az 
adatkezelő képviselőjének és az 
adatvédelmi tisztviselőnek a 
személyazonossága és részletes 
elérhetősége; 
b) az adatfeldolgozás célja, amelyekre a 
személyes adatok szolgálnak, beleértve a 
szerződési feltételeket és az általános 
feltételeket.
Az érintett kérésére további tájékoztatást 
kell nyújtani, amelynek az alábbi 
információkat kell tartalmaznia: 
a) a személyes adatok tárolásának 
időtartama; 
b) azon jog megléte, hogy az érintett 
kérelmezheti az adatkezelőtől a rá 
vonatkozó személyes adatokba való 
betekintést, azok helyesbítését vagy 
törlését, vagy kifogásolhatja az ilyen 
személyes adatok feldolgozását; 
c) a felügyelő hatósághoz címzett panasz 
benyújtásának joga és a felügyelő hatóság 
elérhetősége; 
d) a személyes adatok címzettjei, illetve a 
címzettek kategóriái; 
e) az adatkezelő harmadik országba vagy 
nemzetközi szervezet részére történő 
adattovábbítási szándéka esetén az e 
harmadik ország vagy nemzetközi 
szervezet által biztosított védelem szintje, a 
Bizottság megfelelőségi határozatára való 
hivatkozás mellett; 
f) az érintett vonatkozásában a tisztességes 
feldolgozás biztosításához szükséges 
minden további tájékoztatás, tekintettel a 
személyes adatok gyűjtésének különös 
körülményeire. 
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Or. en

Indokolás

Két lépésből álló eljárásnak kell lennie.

Módosítás 1179
Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az adatkezelő, és – ha van ilyen – az 
adatkezelő képviselőjének és az 
adatvédelmi tisztviselőnek a 
személyazonossága és részletes 
elérhetősége;

a) az adatkezelő, és – ha van ilyen – az 
adatkezelő képviselőjének és az 
adatvédelmi tisztviselőnek a 
személyazonossága és részletes 
elérhetősége, illetve – amennyiben ennek 
jelentősége van – a vállalkozáscsoportnak 
és adatvédelmi tisztviselőjének 
elérhetősége;

Or. en

Módosítás 1180
Axel Voss, Seán Kelly, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, Renate Sommer, Lara 
Comi, Monika Hohlmeier, Wim van de Camp, Salvatore Iacolino

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az adatkezelő, és – ha van ilyen – az 
adatkezelő képviselőjének és az 
adatvédelmi tisztviselőnek a
személyazonossága és részletes 
elérhetősége;

a) az adatkezelő, és – ha van ilyen – az 
adatkezelő képviselőjének 
személyazonossága és részletes 
elérhetősége;

Or. en
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Módosítás 1181
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az adatkezelő, és – ha van ilyen – az 
adatkezelő képviselőjének és az 
adatvédelmi tisztviselőnek a
személyazonossága és részletes 
elérhetősége;

a) az adatkezelő, és – ha van ilyen – az 
adatkezelő képviselőjének és az 
adatvédelmi tisztviselőnek a részletes 
elérhetősége;

Or. es

Módosítás 1182
Michèle Striffler

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az adatkezelő, és – ha van ilyen – az 
adatkezelő képviselőjének és az 
adatvédelmi tisztviselőnek a 
személyazonossága és részletes 
elérhetősége;

a) az adatkezelő, és – ha van ilyen – az 
adatkezelő képviselőjének a 
személyazonossága és részletes 
elérhetősége, valamint az adatvédelmi 
tisztviselőnek részletes elérhetősége;

Or. fr

Indokolás

Az adatvédelmi tisztviselő személyazonosságára vonatkozó követelményt az adatvédelmi 
tisztviselő elérhetőségének formájában nyújtandó egységes információ követelményének kell 
felváltania, hogy garantálják e tisztviselő függetlenségét, illetve megszüntessék a naprakésszé 
tétel szükségességét a tisztviselő személyének megváltozása esetén.

Módosítás 1183
Alexander Alvaro

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az adatfeldolgozás céljai, amelyekre a b) az adatfeldolgozás különös céljai, 
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személyes adatok szolgálnak, beleértve a 
szerződési feltételeket és az általános 
feltételeket a 6. cikk (1) bekezdésének b) 
pontja szerinti feldolgozás esetén, és az 
adatkezelő jogos érdekeit a 6. cikk (1) 
bekezdésének f) pontja szerinti feldolgozás 
esetén;

amelyekre a személyes adatok szolgálnak,
illetve a személyes adatok feldolgozásának 
biztonságára vonatkozó információk,
beleértve a szerződési feltételeket és az 
általános feltételeket a 6. cikk (1) 
bekezdésének b) pontja szerinti feldolgozás 
esetén, és az adatkezelő jogos érdekei a 6. 
cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti 
feldolgozás esetén;

Or. en

Indokolás

Mivel az adatbiztonság az adatvédelem alapvető része, ez az információ fontosnak tekintendő 
az érintett szempontjából.

Módosítás 1184
Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az adatfeldolgozás céljai, amelyekre a 
személyes adatok szolgálnak, beleértve a 
szerződési feltételeket és az általános 
feltételeket a 6. cikk (1) bekezdésének b) 
pontja szerinti feldolgozás esetén, és az 
adatkezelő jogos érdekeit a 6. cikk (1)
bekezdésének f) pontja szerinti feldolgozás 
esetén;

b) az adatfeldolgozás céljai, amelyekre a 
személyes adatok szolgálnak, beleértve a 
szerződési feltételeket és az általános 
feltételeket a 6. cikk (1) bekezdésének b) 
pontja szerinti feldolgozás esetén, és az 
adatkezelő jogos érdekeit a 6. cikk (1)
bekezdése f) pontja, (1a) és (1b) bekezdése
szerinti feldolgozás esetén;

Or. en

Módosítás 1185
Louis Michel

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az adatfeldolgozás céljai, amelyekre a 
személyes adatok szolgálnak, beleértve a 
szerződési feltételeket és az általános 
feltételeket a 6. cikk (1) bekezdésének b) 
pontja szerinti feldolgozás esetén, és az 
adatkezelő jogos érdekeit a 6. cikk (1) 
bekezdésének f) pontja szerinti feldolgozás 
esetén;

b) az adatfeldolgozás céljai, amelyekre a 
személyes adatok szolgálnak;

Or. en

Módosítás 1186
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az adatfeldolgozás céljai, amelyekre a 
személyes adatok szolgálnak, beleértve a 
szerződési feltételeket és az általános 
feltételeket a 6. cikk (1) bekezdésének b) 
pontja szerinti feldolgozás esetén, és az 
adatkezelő jogos érdekeit a 6. cikk (1) 
bekezdésének f) pontja szerinti feldolgozás 
esetén;

b) az adatfeldolgozás céljai, amelyekre a 
személyes adatok egyes fajtái szolgálnak, 
beleértve a szerződési feltételeket és az 
általános feltételeket a 6. cikk (1) 
bekezdésének b) pontja szerinti feldolgozás 
esetén, és az adatkezelő elsődleges jogos
érdekei a 6. cikk (1) bekezdésének f) 
pontja szerinti feldolgozás esetén;

Or. en

Indokolás

Gyakorlatban az érintettek gyakran szembesülnek általános válaszokkal, így nem jutnak 
megfelelő információhoz. A módosítás pontosítja a megfelelő válaszadás fogalmát.

Módosítás 1187
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az adatfeldolgozás céljai, amelyekre a 
személyes adatok szolgálnak, beleértve a 
szerződési feltételeket és az általános 
feltételeket a 6. cikk (1) bekezdésének b) 
pontja szerinti feldolgozás esetén, és az
adatkezelő jogos érdekeit a 6. cikk (1) 
bekezdésének f) pontja szerinti feldolgozás 
esetén;

b) az adatfeldolgozás különös célja vagy
céljai, amelyekre a személyes adatok 
szolgálnak, beleértve a 6. cikk 
rendelkezéseivel kapcsolatos célokat, és 
különösen a szerződési feltételeket és az 
általános feltételeket a 6. cikk (1) 
bekezdésének b) pontja szerinti feldolgozás 
esetén, és az adatkezelő jogos érdekeit a 6. 
cikk (1a) és (1b) bekezdése szerinti 
feldolgozás esetén;

Or. en

Módosítás 1188
Sarah Ludford

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az adatfeldolgozás céljai, amelyekre a 
személyes adatok szolgálnak, beleértve a 
szerződési feltételeket és az általános 
feltételeket a 6. cikk (1) bekezdésének b) 
pontja szerinti feldolgozás esetén, és az 
adatkezelő jogos érdekeit a 6. cikk (1) 
bekezdésének f) pontja szerinti feldolgozás 
esetén;

b) az adatfeldolgozás célja vagy céljai, 
amelyekre az adatok szolgálnak; továbbá

Or. en

Indokolás

Az érintettet nem kell túlterhelni az információkkal.


